
  

 

هزار نفر را در50بهمن، رژيمي كه نتوانست بيشتر از22در درون، در.محاصره نظامي ايران دارد كامل مي شود: انقالب اسالمي
در اين روز، مردم ايران توانستند جهانيان . هزار نيروي مسلح، اشغال كند 100تا  80ست شهر تهران را با ميدان آزادي گرد آورد، توان

مالي جز نيروي مسلح  تكيه گاهي ندارد و در ايران امروز، سپاه و لباس  –را از  اين واقعيت آگاه كنند كه رژيم مافياهاي نظامي 
ه مردم ايران اعالن جنگ داده اند و اين مردم براي باز يافتن حق حاكميت خويش شخصي و بخشي از نيروهاي انتظامي و بسيج، ب

  . برخاسته اند
از اين رو، در فصل اول، از زبان اطالعات و نظرها  وضعيت ايران را از لحاظ رابطه با قدرتهاي جهاني و منطقه اي، شناسائي مي      
  .كنيم
گذشته و حال آينده همه مرگ و : و حال، براي اين پرسش اساسي پاسخ مي جوئيم در فصل دوم ، از زبان رويدادهاي گذشته     

ويراني مي شوند و يا مردم ايران از رهگذر جنبش خود طرحي نو در مي اندازند؟  در فصل سوم، دنباله تبار شناسي كودتا را از نظر 
. نه اسامي  همه آنها را كه شماري از آنها را. اها را مي آوريمدر فصل چهارم، اين بار، اسامي اعضاي همه مافي.  خوانندگان مي گذرانيم

در فصل پنجم خبرها و داده هاي اقتصادي را به ترتيبي كه . از اين پس، در هر شماره، شماري از اعضاي اين مافياها معرفي مي شوند
تجاوزها به حقوق بشر در ايران به اطالع  در فصل ششم، خبرهاي. وضعيت اين اقتصاد و جهت يابي آن را نشان دهند، گرد مي آوريم

    :خوانندگان مي رسانيم
  3ه در صفح                                                                                                                     

  

  وفاژاله 
آئينه قصد نظام درشكستن مقاومت  89بودجه 

  2-ايران
    وابستگي بودجه به نفت

 89در شماره قبل نگارنده به بررسي مشخصت عمومي بودجه سال 
و نيزدر امدهاي غير قابل وصول و رويايي آن و نيز ميزان كسر 
بودجه و نيز  بررسي بودجه عمراني و افزايش بودجه نهادهاي 

و اما در اين شماره با توجه به اهميت بحث ميزان  .نظامي پرداختم
منجمله ( ستگي بودجه ها در دولتهاي نظام واليت فقيه به نفت واب

كه ... )آقاي كامبيز خ( و تقاضاي خواننده اي محترم )   89بودجه 
  :طي نامه اي از نگارنده پرسيده اند

  
  14در صفحه   

 

 دكتر كمال الدين نبوي

  قتل به اتهام جرمي ساختگي
  
  هاي حقوقي احكام بررسي برخي از جنبه

 )بخش پاياني( آقايان رحماني پور و علي زماني 
  

حكم اعدام آقايان رحماني پور و علي زماني داراي شبهات و     
اشكاالت جدي حقوقي و قضائي ميباشد بطوري كه ميتوان عمل 
. مقامات قضائي درباره اين دو نفر را به مثابه قتل عمد بشمار آورد

در كننده راي و مقامات اجراي راي را از اين منظر، قضات صا
حكم آرش رحماني پور و . ميتوان مورد تعقيب قانوني قرار داد

محمد رضا علي زماني به داليلي كه در بخش اول آورديم و نيز 
  .بداليل زير فاقد هرگونه توجيه قانوني است

  13در صفحه    

    فريد راستگو
آقاي سروش، سكوالر فلسفي و دمكراسي 

  !ديني ديگرچه مقوالتي اند؟
  

هائي را كه بكار مي بريم به دقت روشن  اگر معناي واژه
نسازيم، قادر نخواهيم بود از مباحث بيهوده جلوگيري 
بعمل آوريم و به نحو موثري در خدمت انسان و جامعه 

امروز مهمترين وظيفه تمامي انديش .  انساني قرار گيريم
نقد باورها و نقد عقايد و نقد تمامي . ورزان نقد است

انها و حاكميت آنان و حتي زندگي اموري كه به حقوق انس
نقد قلمرو . روزانه آنان ارتباط مستقيم و غير مستقيم دارد

  اختالف است
  

  12صفحه    در

 
 
 
 
 
 

New  
    

  ابوالحسن بني صدر
  :در باره بحث آزاد در كلن

  

  ضرروت بديل
  

، در آلمان، در شهر كلن، در )2010فوريه  13( 1388بهمن  23در     
در اين بحث، غير از . اجتماع ايرانيان، بحث آزادي انجام گرفت

نا محبوبه خاني و آقايان مجيد زربخش و پرويز اين جانب، خانم مي
تفصيل  مباحثات از راه انترنت انتشار . نويدي در آن شركت كردند

. در اين جا، متن پيشنهادم را در باره جبهه، مي آورم. يافته است
پيش از آن، خاطر نشان مي كنم كه جلسه، جلسه اي كه بتوان آن 

يك موضوع، موضوع نقد و  زيرا. را جلسه بحث آزاد  خواند، نبود
اما راه و روش، راه و روش بحث . نقد نقد تا رسيدن به نتيجه نشد

  :آزاد بود و بر سر شش امر اساسي اجماع بعمل آمد 
  
  :دست آوردهاي بحث آزاد كلن*
  
. محل عمل سياسي مي بايد بيرون از رژيم و درون ايران باشد – 1

ي شود كه مبارزان استقالل از رژيم و قدرتهاي خارجي، سبب م
اين محل ترجمان دو . استقالل و آزادي عمل را بدست آورند

  . اصل استقالل و آزادي است
  . هدف مبارزه مي بايد استقرار حاكميت جمهور مردم باشد – 2
خشونت را رژيم بكار مي برد وگرنه؛ مردم وقتي به جنبش  – 3

ش همگاني روش جنب. همگاني بر مي خيزند، نياز به خشونت ندارند
  .خشونت زدائي است

تعادل ميان دو حق، يكي حق اشتراك و اتحاد و ديگري حق  – 4
اختالف، بدين ترتيب برقرار مي شود كه اصول راهنماي اتحاد، 

باورها و نظرها در (قلمرو حق اشتراك و همه آنچه جز آنها هستند 
، بنا بر اصل كثرت گرائي در قلمرو حق ...)اين و آن موضوع و

  . الف قرار مي گيرنداخت
جدائي دين و مرامها از دولت، خنثي بودن دولت و آزاد شدن  –5

دين ها و مرامها از دولت و تعلقشان به انسان برخوردار از استقالل 
در تصميم و آزادي در انتخاب نوع تصميم و حقوق، در آنچه به 

  .بناي دولت حقوق مدار مربوط مي شود، ضرورت تمام دارد
ها و مبارزان كه محل عمل خويش را بيرون از رژيم و گرايش – 6

آنهائي هم . درون ايران مي دانند، مي توانند با يكديگر اتحاد كنند
كه محل عمل سياسيشان يا محدوده رژيم و يا محدوده قدرتهاي 
خارجي است، فراخوانده مي شوند خويشتن را آزاد و خويشتن را 

  . مي كنند، همسو كنندبا آنهائي كه در اين فراخنا مبارزه 
واليت جمهور مردم، بسط  هدفها و روشهاي باال، از جمله       

  . زيرا اين كار به زمان بيشتر نياز داشت. نيافتند
  

راه كار پيشنهادي براي رسيدن به اتحاد عمل و تشكيل 
  :جبهه اي با هدف استقرار واليت جمهور مردم

  
ار بعد سياسي و اجتماعي و پيش از انقالب، وضعيت ايران را در چه  

اقتصادي و فرهنگي توضيح و راه حل ها را براي تحقق استقالل و 
اين برنامه . آزادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي پيشنهاد كردم

بمحض ورود . عمل را در شهرهاي مختلف اروپا، به بحث گذاشتم
جو هزار دانش 40تا  30به ايران، در دانشگاه صنعتي شريف، در جمع 

بعد و هم راه حل ها را  4هم واقعيت اجتماعي در ... و استاد و 
كتاب را در اختيار اعضاي . كتاب شد و انتشار يافت. تشريح كردم

اما بنا بر خود و . حكومت موقت و شوراي انقالب قرار دادم
يكديگر سانسور كردن بود و مسئوالن زحمت خواندن آن را نيز به 

ت جمهوري انتخاب شدم و پيش از آن، چون به رياس. خود ندادند
در مقام وزير دارائي، بكار اقتصاد توليد محور و برداشتن ستون پايه 

حاصل اجراي تدابير، در ايران، آقاي . هاي قدرت مشغول شدم
و در ) گفت اقتصاد مال خر است(خميني و مالتاريا را نگران كرد 

   آسيا ژاپن را در تحمل دو گفت امريكا( امريكاكيسينجررا
   ). نمي آورد

  2در صفحه   
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1388اسفند     23تا  10ا ز    744شماره 

  مي شود  رژيم ايران دارد يك رژيم نظامي -ناتو در كار محاصره نظامي ايران؟  ◄
   1ص و مجازاتها؟ 

   ۵ص: و يا به تغيير » تكرار«گذشته حال و حال آينده مي شود يا به ◄

   8ص  : 10 –تبارشناسي كودتا  ◄

    9ص  :ثروتهاي ملي را مي خورند و مي برند و مي سوزانند و هدر مي دهند◄
  :وقتي وحشت، لباس كارگزاران رژيم مي شود، فرياد بر مي آورند◄

   11ص ! را تكرار كنيد 67كافي نيستند كشتار سال جنايتها 

 تكرارگذشته يا تغيير؟ 
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،  60حكومت رجائي و كودتاي خرداد  
از جمله، براي آن بود كه اقتصاد 
مصرف محور سازگار با استبداد وابسته 

  . باز سازي شود
از ( و پيش از اين، در باب الئيسيته   

از «بمعناي   LAICOSكلمه يوناني 
 CLERICOSدر مخالفت با »  مردم

يا آري به » از روحانيت«بمعناي 
و ) جمهوري و نه به حاكميت روحانيت

تدابيري كه با اجرا شدنشان، دولت بي 
طرف تحقق پيدا مي كند و ديكتاتوري 
بنام الئيسيته پديد نمي آيد، را توضيح 

در پاسخ به پرسش آقاي فريد . داده ام
اصل پيشنهاد شده است كه با  12نيز 

اجرا شدن آنها، واليت جمهور مردم 
از آنجا كه تحقق . ا مي كندتحقق پيد

مواردي كه بر سرشان توافق پديد 
اصل را ايجاب  12آمد، اجراي اين 

مي كند و، از راه فايده تكرار، يكبار 
  :ديگر مي آورم

هركس خود خويشتن را هدايت   – 1
در  استقاللپس هر انسان : مي كند
در انتخاب نوع تصميم و آزادي  تصميم 

  . دارد
 حيات او  ذاتي حقوق انسان   – 2

  .هستند
ملي دارد و بعنوان هر جامعه حقوق  – 3

  .حقوق جهاني دارد ،جامعه جهانيعضو 
صاحب حقوق  جانداران و طبيعت – 4

  . هستند
هم  :مقرر مي كنداصل الاكراه،  – 5

شما را و  ،دين شما(آزادي گزينش دين 
و هم ضرورت استقالل  را )دين من مرا

كي از اشكال كه دولت ي(دين از  قدرت 
 ،هم و. راو هم خشونت زدائي  را)آنست 

تعريف انسان بمثابه  بكار ،بخصوص
 ↔مدار باز مادي = موجودي معنوي 

   . يدآمي  ،معنوي
جريان آزاد انديشه ها و اطالعات و  –6

فراخواندن انسانها به شنيدن قولها و 
  .پيروي از بهترين آنها

هيچ كس بر ديگري واليت اصل  – 7
نزديك ترين اصل  ،و در جامعه هاندارد 

واليت بر يكديگر بر ميزان  ،به اين اصل
جامعه ارزياب : حقوق و برادري و برابري

   .و منتقد
  .اصل شورا – 8
مردم ساالري ( اصل تصدي اجرا   – 9

   .و يا انتخاب مجري) شورائي 
اصول راهنماي قضاوت براي آزاد  – 10

احقاق براي نگاه داشتنش از قدرت و 
  .حق
اصل دين براي انسان است و نه  – 11

انسان براي دين و بنا بر اين، تغيير رابطه 
و ديگر  يميان انسان و بنياد دين

توضيح اين كه در . بنيادهاي جامعه
 يجامعه هاي ديروز و امروز، بنيادها

. حاكم و انسانها وسيله و قدرت هدف بود
واليت فقيه همين رابطه را با انسان 

بنا . چنانكه كرده است. دجبري مي كن
  بر اين،
قدرت  مي بايد جاي  ←انسان  ←بنياد

  ↔بنياد  ↔خود را به رابطه انسان 
  .رشد در استقالل و آزادي بدهد

مكارم اخالق سازگار با استقالل و  – 12
آزادي و كرامت و حقوق انسان و حقوق 

  .جانداران و طبيعت
  
و اما طرحي كه براي اتحاد پيشنهاد   

و اميدوارم در اجتماع ديگري  كردم
  :در پاريس، آن را بسط دهم 

  
ادامه جنبش همگاني تا * 

 ،نياز به بديل و بديل ،پيروزي
اتحاد نيروهائي دارد كه نياز به 

در گستره بيرون رژيم و درون 
  :ايران، مبارزه مي كنند

  
كه پديد  ييطي سه دهه جبهه ها    

از آمده اند، از ميان رفته اند و يكچند 
كوششها براي ايجاد جبهه، بي ثمر شده 

از داليل عمده، يكي روشن نشدن . اند
هدف و بنا بر اين، محل سياسي عمل 

  : بوده است

براي آنها كه قدرت را هدف مي    - 1
شناخته اند و مي شناسند، دو محل 

يكي : سياسي عمل وجود داشته اند
درون رژيم و ديگري بيرون از ايران و 

  .ه قدرت خارجيدر وابستگي ب
هم اكنون سخن از تشكيل جبهه اي  - 

بميان است كه محل سياسي عمل را 
هدف . قرار مي دهد» نظام«درون «

چنين جبهه اي غير از قدرت نمي 
بر فرض كه چنين جبهه اي . تواند باشد

بوجود آيد و پيروز نيز بگردد، قدرت 
 –خامنه اي (از جبهه شكست خورده 

به جبهه پيروز ) مالي –مافياهاي نظامي 
ساخت با توجه به . منتقل مي شود

، احتمال موفقيت چنين جبهه اي رژيم
تنها كاري كه از . بسيار ناچيز است

چنين جبهه اي بر مي آيد، آنهم براي 
مدتي كوتاه، ايجاد مزاحمت براي 

ست كه استقالل و آزادي را يجبهه ا
  .هدف مي كند

تشكيل جبهه اي وابسته به قدرت   - 
ي نيز تا اين زمان ناكام شده خارج
آنها كه از جمله به اين علت كه . است

استقالل و آزادي را هدف دانسته اند، 
بسان سدي سديد، مانع از آن شده اند 
كه قدرت خارجي چنين جبهه اي را 

  .بوجود بياورد
وقتي استقالل و آزادي هدف شده  – 2

است، محل سياسي عمل، در بيرون 
ارجي قرار قدرت حاكم و قدرت خ

، سياسي عمل اين محل. گرفته است
. درون ايران و جامعه ملي گشته است

جبهه هائي با هدف استقالل و آزادي 
وقتي توسط خود مردم در جريان 
جنبش آنها بوجود آمده اند توانسته اند 
بطور خودجوش، به خود سازمان 

در . بدهند و به هدف دست يابند
 30ه در دهتير 30دوران معاصر، جنبش 

،  ۵٧و جنبش مردم ايران در انقالب 
  .پيروز شدند

درس اين  دو جنبش اينست كه    
جنبش وقتي پيروزي كامل بدست مي 
آورد كه ستون پايه هاي استبداد 
تاريخي را از ميان بردارد و استقرار 

به سخن . دولت حقوقمدار را ميسر كند
ديگر، ادامه يافتن جنبش تا پيروزي، 

است كه نه هدف را كه نيازمند بديلي 
استقالل و آزادي است رها كند و نه 
محل سياسي عمل را كه درون جامعه 
ملي و عمل كردن از راه مردم و با 

بنا . مشاركت مردم است، ترك گويد
بر اين، شركت كنندگان در اين جبهه، 
به ضرورت، مي بايد خود را از قيد دو 
محل سياسي عمل، يكي قلمرو قدرت 

گري محدوده رژيم خارجي و دي
حاكم آزاد و هدف خويشتن را 

  .  استقالل و آزادي كرده باشند
اينك كه مردم ايران در جنبش     

هستند، بر همه آنها كه با طرز فكرهاي 
مختلف،  در طول زمان، به اصول 
استقالل و آزادي وفادار مانده اند و 
محل عمل سياسي  خود را گستره 

است كه  جامعه ملي دانسته اند، فرض
در جبهه اي تشكل جويند كه استقرار 
حاكميت مردم و تغيير ساختار تاريخي 
دولت استبدادي به  دولت مردم ساالر 

  .شناسدبرا هدف خود 
اين جبهه مي تواند به روش تجربي      

يعني به تدريج از راه بسط  .تشكيل شود
در  همكاري ميان شركت كنندگان

  :، قوام و دوام و پهنا بگيردآن
تشكيل گروه تدارك از شخصيتها و  ●

نمايندگان سازمانهائي كه آمادگي 
اين . شركت در اين گروه را دارند

گروه، مي تواند كار را با بحث آزاد و 
انتشار مرتب حاصل مباحثات شروع 

موضوع هاي بحث ها مي توانند . كند
ويژگي هاي بديل دموكراتيك و 

اخالق سياسي در خور استقالل و 
ملت و نيز هر ايراني و اصول آزادي 

راهنماي حاكميت جمهور مردم و 
ويژگي هاي دولت حقوق مدار و 
مشخص كردن سياست خارجي كشور 
بر وفق اصول راهنماي حاكميت 
جمهور مردم و نيز نظام اجتماعي باز و 
تحول پذير و كار برد نيروهاي محركه 
در جامعه باز برخوردار از فرهنگ 

. د محور باشندآزادي و اقتصاد تولي
اين مباحث، توافق همگاني را نسبت به 
اصول قانون اساسي كه ترجمان 
حاكميت جمهور مردم باشند، فراهم 

  .مي آورند
تركيب گروهي با بر وفق الگوئي كه  ●

باال است، در داخل كشور، در سطح هر 
دانشجويان و دانشگاهيان و (جماعت 

معلمان و كارگران و كشاورزان و 
...)  و ، از زن و مردولتكاركنان د

گروه هاي كار مي توانند تشكيل 
اين گروهها مي توانند بسيار . شوند

براي مثال، در هر يك . فراوان باشند
از دانشكده ها، گروه هاي كار بسيار 

با توجه به .  مي توانند تشكيل شوند
حضور مأموران واواك و چند واواك 
موازي، گروه هائي كه بدين سان 

شوند، از استقالل نسبي بر  تشكيل مي
در آنچه به هويت  ،خوردار و رازداري

  ،و روش كار را ،اعضاء مربوط مي شود
 .رعايت مي كنند

در بيرون از ايران، در شهرهاي  ●
ي محل اقامت، هريك از كشورها

يرانيان مي توانند گروه هاي كار ا
  .تشكيل دهند

گروه هائي كه در بيرون از كشور  و  ●
تشكيل مي شوند، در  درون كشور

اصول راهنما و روشها همسوئي مي 
بديهي است كه در بازداشتن . جويند

رژيم در سركوب جنبش، گروههاي 
همسو در بيرون از كشور، نقش تعيين 
كننده اي مي توانند برعهده بگيرند 
هرگاه گروه هاي متشكل در درون 
كشور، اطالعات ضرور را در اختيار اين 

  . گروهها بگذارند
اين گروهها قابليت تشكيل و كار   -  3

دارند هرگاه كارشان پيشنهاد باشد و نه 
  در حقيقت،. !دستور

از اين واقعيت كه در طول سه دهه  - 
كه بوجود آمده اند، از  ييجبهه ها

ميان رفته اند و يا برغم كوششهاي 
انجام گرفته نتوانسته اند تشكيل شوند، 

از جمله اين درس . درس بايد گرفت
را كه درك درستي از نقشي كه جبهه 
مي بايد بر عهده بگيرد، وجود نداشته 

گروه هاي  در حقيقت، همواره . است
 » دولت در سايه«سياسي خواسته اند 

و در سطح جامعه واليت مطلقه باشند 
ترك اين مقام و موضع . اعمال كنند
جبهه براي تعيين تكليف . ضرور است

دم براي مردم و احدي از آحاد مر
  .نيست

با توجه به اين امر كه جنبش  - 
همگاني، از زماني كه هدف و بنا براين 
محل عمل سياسي را بطور روشن و 
قاطع تعيين مي كند،  نيازمند نيروي 
محركه سياسي و نيز سخنگو مي شود، 
نوعي همĤهنگي در عين رعايت اصل 
كثرت آراء و اظهار شدن اين آراء، 

اين، بنا بر. ضرورت پيدا مي كند
تصدي جريان آزاد انديشه ها و جريان 
آزاد اطالعات در حوزه مسئوليت جبهه 
متشكل از گروه هاي فوق قرار مي 

  .گيرند
مراقبت از محل سياسي عمل و نيز  - 

اصول راهنماي استقالل و آزادي، كار 
هم بلحاظ اين . اين گروه ها بايد باشد

كه ابتكار عمل از دست مردم بيرون 
خاطر اين كه زورمدارهائي نرود و هم ب

كه محدوده رژيم و يا قلمرو قدرت 
خارجي را ميدان عمل مي كنند، با 
آمدن به  ميدان عملي كه بيرون رژيم 
و درون ايران است، جنبش همگاني را 

  .محكوم به توقف و پايان نكنند
با توجه به وجود ترديد ها و  – 4

نمي ... سوءظن ها و كم اميدي ها و
شد كه همه مصمم شوند و بايد منتظر 

نخست در گروه ها و سپس در جبهه 
پس آنها كه آمادگي . شركت كنند

در مرحله جنبش  كامل دارند، مي بايد
همگاني، در موقع و موضع جبهه 
قرارگيرند و بسان يك جبهه عمل 

  :يعني. كنند
اصولي را هدف شناسند و جهت ياب  - 

فعاليتهاي خود كنند كه بيانگر حقوق 
  .مردم و انسان هستندجمهور 

روشي را برگزينند كه امكان در پيش  - 
  .گرفتنش براي همگان موجود باشد

در هر عمل سياسي، بنا را بر مشاركت  - 
دادن تمامي گرايشها و كساني بگذارند 
كه به اصول راهنماي بيانگر حقوق 

  .جمعي و حقوق انسان باور دارند
از آنجا كه بر اصول استقالل و  –۵

ميدان عمل در بيرون از آزادي، 
قلمروهاي استبداد حاكم و قدرتهاي 
خارجي قرار مي گيرد و ابتكار عمل از 

به آن مردم مي شود، همواره مي بايد 
كساني كه از آن محدوده ها روي 

خويشتن را رها و به اين فراخنا در مي 
درس . آغوش گشوده باشدآيند، 

  :تجربه مي گويد
شيوه،  بهترين مرحله  مرحله اول، - 

  . همسوئي بدون تعهد سازماني است
 توانآزمون مرحله مرحله دوم،  - 

به ترتيبي كه اطمينان . همكاري است
حاصل شود كه هم اصول راهنما 
بمثابه هدف مشترك از سوي همگان 
پذيرفته شده اند و هم قدرت بمثابه 
هدف و روش فعاليت سياسي رها شده 

  .است
ر جبهه اتحاد دمرحله مرحله پاياني،  - 

  .است
اما رابطه با آنها كه در  دو   - 6

محدوده رژيم و يا وابستگي به قدرت 
  :  خارجي مي مانند

از سه محل عمل، يكي قلمرو قدرت   - 
اين محل بالمره مي . خارجي است

 زيرا امكان تعامل .بايد ترك گفته شود
با آنها كه در اين محدوده در پي 
 رسيدن به قدرت در ايران هستند، 

  :اما در باره دو محل عمل ديگر. يستن
عمل در درون زماني مي رسد كه  - 

رژيم همان هدف  را پيدا مي كند كه 
تغيير رژيم : عمل در بيرون رژيم دارد

  .  به رژيم مردم ساالراستبدادي 
 كه همواره  عمل در بيرون از رژيمو  - 

انجام مي  بقصد تحميل تغيير به رژيم
  .گيرد

مسو مي شوند و يك اين دو عمل، ه    
عمل مي گردند وقتي جنبش همگاني 
. ابتكار عمل را از استبداديان مي ستاند

به موكول همگرائي،  در حقيقت
 يكساني در هدف و روش و شركت در

به سخن روشن، . جنبش همگاني است
محل عملي كه بيرون از رژيم است 
. مي بايد جهت ياب باشد و نه بعكس

ده رژيم زيرا وقتي محل عمل محدو
مي شود، حركت عمومي وسيله نزاع 
بر سر قدرت ميان گروه بنديهاي 

در . موجود در رژيم حاكم مي شود
همه جامعه ها، هر بار محل عمل درون 

رژيم استبدادي شده، جنبش همگاني 
از اين رو، محل عملي . هدر رفته است

آزادي بمثابه هدف و روش آن را كه 
از معين مي كند، همواره مي بايد 

كه استقالل و تصدي شود  كسانيسوي 
تا حركت آزادي را هدف ميكنند، 

همگاني سمت و سوئي را بجويد كه به 
  .حاكميت جمهور مردم مي انجامد

بديهي است كه مرحله انتقالي را نيز      
وقتي با وجود . مي بايد تدارك ديد

سه جنبش همگاني در يك قرن، هنوز 
ت، دولت مردم ساالر بنا نجسته اس

اسباب بناي آن را مي بايد تدارك 
شرح كارهايي كه در مرحله . ديد

انتقالي بايد انجام پذيرند و چند و 
چون اسباب  بناي دولت مردم ساالر، 

  .فرصتي ديگر مي طلبد
  

پرسشهاي خانم شهال بهار * 
  .  دوست

  
و  1388بهمن  22نظرشما در مورد  -  1

 آنچه كه در اين روز گذشت،
و قدرت جنبش سبز در  نقاط ضعف - 2

 مرحله كنوني،
ادامه و حركت جنبش سبز در روزها  -  3

 و هفته هاي آينده،
 راهكارهاي پيشنهادي شما، -  4
همكاري اپوزيسيون چه تاثيري در  -  5

روند پيشبرد جنبش و همبستگي مردم 
  .با هم خواهد داشت؟

اين پرسشها، موضوع بحث     
ه پرسش كنند.دراجتماع كلن نيزبودند

گرامي پاسخ هاي پرسشهاي خود را در 
گفت و شنودهاي انتشار يافته و نيز 

با . قسمت اول اين نوشته مي يابد
وجود اين،  به اختصار به اين پرسشها 

  :پاسخ مي دهم
بنا بر قاعده اي كه حاصل تجربه   - 1

  - بشر است، تجربه اي كه در جامعه ها، 
رار تك  - بيشتر  در جامعه ايراني احتماال 

شده است، جنبش نمي بايد خود را در 
حصاري محصور كند كه استبداديان 

.  اگر زنداني كرد، مي ميرد. مي سازند
بنا بر اين قاعده، نمي بايد از مردم 
خواسته مي شد كه در محلي حاضر 
شوند كه رژيم  آن را به حصار بدل 

اين هوشياري مردم بود كه . كرده بود
نشود و سبب شد فريب رژيم كارگر 

ميدان آزادي خالي بماند و جهان از 
بي كس و كاري رژيم مافياهاي نظامي 

  . مالي آگاه بگردد –
اما چرا اين روش اتخاذ و به مردم    

پيشنهاد شد؟ پاسخ به اين پرسش، كه 
: پاسخ به پرسش دوم نيز هست، اينست

اصل راهنما و هدف هستند كه روش را 
را تا كسي هدفي . به عقل مي آورند

تصور و تصديق نكند، روش به عقل او 
پس وقتي اصل بر اين باشد . نمي آيد

كه در محدوده رژيم عمل بشود و 
هدف نيز تصدي دولت و حتي اجراي 
اصولي از قانون اساسي بگرددكه گويا 
بيانگر حقوق انسان و حقوق مردم 

، روشي كه مي - كه نيستند –هستند
تواند به ذهن آيد، همان مي شود كه 

ر داخل و خارج از كشور از سوي د
كساني به مردم پيشنهاد شد كه محل 
عمل سياسي را درون رژيم و هدف را 

تغيير روش . اصالح آن گمان مي برند
موكول به تغيير اصل راهنما و هدف، 

هرگاه اصل . در نتيجه،محل عمل است
راهنما واليت جمهور مردم بگردد، 

  فراخناي عمل بيرون از رژيم و درون 
  

  16در صفحه 

 ضرروت بديل
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ناتو در كار محاصره 
رژيم  -نظامي ايران؟ 

ايران دارد يك رژيم 
نظامي مي شود و 

  :مجازاتها؟
  

در قسمت اول اين : انقالب اسالمي
تحليلي را  –فصل، نكات اصلي گزارش 

مي خوانيد در باره محاصره نظامي ايران 
و نقش ناتو در آن و در قسمت دوم، 

يه و اسرائيل اظهارات مقامات دولتي روس
و امريكا در باره  نبود قصد جنگ با ايران 
... و عدم تحويل موشك روسي به ايران و
  :را، در رابطه با يكديگر، گويا مي كنيم

  
نقش ناتو در محاصره نظامي 

  :ايران
  
)  2010فوريه  11(گلوبال ريسرچ  ◄

تحليل را به قلم ريك  –اين گزارش 
ه نكات عمد. روزوف انتشار داده است

  :آن عبارتند از
پرزيدنت اوباما، رئيس جمهوري و  ●

فرمانده كل قواي تنها ابر قدرت 
نظامي جهان، در نخستين سنجش خود 
از وضعيت امريكا، در حضور نمايندگان 

، در باره 2010ژانويه  27كنگره، بتاريخ 
جامعه بين المللي متحد «: ايران گفت

و تهديد » تر و ايران منزوي تر هستند
هرگاه رهبران ايران همچنان «  :كرد

تعهدات خود را ناديده گيرند، بدون 
ترديد، با پي آمدهاي وخيم روبرو 

  ».اين يك قول است. خواهند شد
روز بعد از او، وزير خارجه او،  2     

هيالري كلينتون در آكادمي نظامي 
چين از : فرانسه سخنراني كرد و گفت

راه ديپلماسي تحت فشار است براي 
كه بپذيرد مجهز شدن ايران به  اين

سالح هسته اي، ثبات را از كشورهاي 
.  واقع در حوزه خليج فارس، مي ستاند
. فشار البته از سوي امريكا بعمل مي آيد

چنانكه چند روز بعد از سخنان 
كلينتون، امريكا اسلحه اي به ارزش 

  . ميليارد دالر به تايوان فروخت 6.4
وزارت فوريه، سخنگوي  9و در     

: دفاع امريكا، جوف مورل، گفت
روبرت گيت، وزير دفاع امريكا، 
خواهان آنست كه سازمان ملل 
مجازاتهاي جديدي عليه ايران وضع 

و اينكار را ظرف چند هفته و نه . كند
  . چند ماه بكند

بدين سان، وزير خارجه كار وزير    
دفاع و وزير دفاع كار وزير خارجه را 

  .مي كنند
غرب خواهان آنند كه ناتو رهبران  ●

مركز رأي زني در باره امنيت جهان 
ناتو مي بايد به نقاطي بپردازد .  بگردد

كه امنيت جهان از آنها تهديد مي 
افريقاي شمالي و خليج فارس و . شوند

  .آسياي ميانه و اقيانوس كبير
ناتو اعضاي بيشتري يافته است و در      

نقاط مختلف جهان، شركاي نظامي 
تركيه عضو ناتو و هم . دا كرده استپي

آذربائيجان هم مرز . مرز ايران است
اشاره . ايران و شريك نظامي ناتو است

راموسن، دبير كل ناتو، به خليج فارس، 
از رهگذر تماسهاي نظامي و ديدارها و 

كشور عضو  6فعاليتهاي مشترك ناتو و 
و . شوراي همكاري خليج فارس است

ي استحكامات امريكا در اين كشورها
در همان حال، بر . نظامي مي سازد

وفق برنامه اي كه در استانبول، در 
، به تصويب رسيده است،   2004سال 

در دو منطقه آسياي ميانه و خليج 
  . فارس، دست بكار شده است

بنا بر مصوبه استانبول، پس از آنكه      
كشور اروپاي شرقي جذب ناتو  10

رسد كه  كشوري مي 7شدند، نوبت به 
در حوزه مديترانه و نيز خاورميانه 

الجزاير و مصر و اسرائيل و اردن و (
قرار )  موريتاني و مراكش و تونس

دارند و با كشورهاي اروپائي اين 
. حوزه،  قرار گفتگو و همكاري دارند

كشور حوزه خليج  6همزمان، ناتو با 
فارس، بحرين و كويت و عمان و قطر 

عربستان،  و امارات متحده عرب و
همكاري نظامي خود را آغاز مي كند 

اما بسط همكاري . و توسعه مي دهد
كشور حوزه خليج  6نظامي ناتو به 

فارس، كاري است كه براي نخستين 
بار انجام مي شود و بلند پروازانه ترين 
و معني دار ترين وجه برنامه ايست كه 
در كنفرانس سران ناتو در استانبول 

  . تصويب شد
از حضور ناتو در خليج فارس،  هدف ●

. تكميل استراتژي امريكا است
استراتژي امريكا مهار و در صورت لزوم 

  .روياروئي نظامي با ايران است
يكي از هدفهاي كشورهاي عضو       

شوراي همكاري خليج فارس دعوت از 
كشورهاي عالقمند به همكاري در 

 9. كنترل خليج فارس و دريا ها است
نيروي دريائي ناتو سال است كه 

بنا . مديترانه را تحت كنترل خود دارد
بر برنامه مصوب استانبول، بحر احمر و 
خليج عدن و خليج فارس نيز مي بايد 

  . تحت كنترل اين نيرو قرار گيرند
و اينك نوبت به استقرار پايگاه هاي  ●

موشكي و چتر اتمي  در كشورهاي 
خليج فارس، از سوي امريكا، رسيده 

پيمان ناتو، هرگاه  ۵ بنا بر ماده .است
اعضاي ناتو و يا يكي از آنها از سوي 
كشوري مورد تهديد قرار بگيرد كه 

، ناتو مي تواند )ايران(عضو ناتو نيست 
   .دست به حمله پيشگيرانه بزند

 6از جمله هدفهاي همكاري ناتو با  ●
كشور عضو حوزه خليج فارس، مهار 

ايران خليج فارس به ترتيبي است كه 
 40چرا كه . نتواند تنگه هرمز را ببندد

درصد نفت منطقه از طريق اين  50تا 
  . تنگه به جهان صادر مي شود

، ناتو توافقي را با كويت 2006در     
در قلمرو اطالعات نظامي و در كلژ 
دفاعي ناتو در رم، براي پذيرش و 
آموزش نظاميان خاورميانه، امكانات و 

در ماه دسامبر، در . تسهيالت پديد آورد
كويت، ناتو كنفرانسي در باب همكاري 

 6نظامي  را ترتيب داد و نمايندگان 
  .كشور در آن، شركت كردند

كشور،  6كشور از  4در سال آينده،      
يعني بحرين و كويت و قطر و امارات 
عربي متحده، بطور رسمي به برنامه 
  .مصوب كنفرانس استانبول مي پيوندند

و در خليج فارس، شتابان نفوذ نات ●
، 2009در سال : توسعه مي يابد

درياساالر لوسيانو زاپاتا، افسر ارشد 
نيروي دريائي ايتاليا و معاون فرماندهي 
عالي قواي ناتو، در حال سخن گفتن 
از استراتژي جديد ناتو، مصوبه 

از » نمونه موفق«كنفرانس استانبول را 
الگوي جديد اشتراك و همكاري براي 

  . ش مهمي از جهان دانستبخ
آنچه زاپاتا در سر داشت، در بحث      
، بسط »بعد دريائي استراتژي جديد«از 

دست آويز بسط قلمرو اتحاد و . يافت
  . همكاري نظامي، خطر ايران است

بعد دريائي استراتژي «: او گفت      
لوله ( حفاظت از جريان نفت » جديد

 و مسيرهاي كشتي هاي) ها و كشتي ها
بازرگاني و حفظ امنيت در قلمروئي 
است كه، در آن،  عوامل ناامني فعال 

از زماني كه بهره برداري از . هستند
منابع درياها شروع شده است، امنيت 

  . درياها اهميتي بتمام يافته است
امارات متحده : درياساالر افزود      

عرب نقش مهمي در جريان نفت و 
ئي جديد پايگاه دريا. بازرگاني دارد

فرانسه در بندر زيد، بمعناي افزايش 
كوشش بين المللي براي تأمين امنيت 

  .در خليج فارس است
، 2009مه  26در حقيقت، در        

نيكوال ساركوزي، رئيس جمهوري 
فرانسه، براي افتتاح پايگاه دريائي در 

اين نخستين . امارات عربي متحده بود
پايگاه فرانسه در خليج فارس و در 

اين پايگاه . امارات عربي متحده است
مجهز به كشتي جنگي و نيروي هوائي 

پايگاه . و كمپ تعليم نظامي است
دريائي فرانسه در كنار تنگه هرمز قرار 

  .دارد
يك تحليل گر مسائل خليج فارس  ●

امريكا در كويت و قطر و «: گفته است
بحرين، قواي نظامي زميني و هوائي و 

پايگاه . ستدريائي مستقر كرده ا
دريائي فرانسه كه نخستين پايگاه نظامي 
ارتش يك كشور دوست است، منزلت 
. فرانسه را در ناتو، ارتقاء بخشيده است

در ماه هاي بعد از استقرار اين پايگاه، 
فروند هواپيماهاي  60ساركوزي 

شكاري بمب افكن رافال به امارات 
تا  8عربي متحده، هر فروند به قيمت 

  . دالر فروختميليون  11
، كنفرانس دو 2009در اواخر اكتبر  ●

روزه اي، زير عنوان روابط ناتو با 
امارات عربي متحده و ترتيبات اجرائي 
برنامه اشتراك و همكاري نظامي 
. مصوب كنفرانس استانبول،  تشكيل شد

تن شركت  300در اين كنفرانس، 
دبير كل ناتو و نمايندگان . كردند

كميته نظامي ناتو  اعضاي ناتو  و رئيس
 300و فرماندهان آن در شمار اين 

استادان و . شركت كننده بودند
رهبران فكري كشورهاي منطقه خليج 

  . فارس نيز دعوت شده بودند
دبير كل ناتو، آندرس فوگ روسمن     

ناتو به خليج : به خبرنگار العربيه گفت
 –فارس بمثابه ادامه قلمرو امنيتي اورو 

و در باره ايران كه . گردآتالنتيك مي ن
البته به كنفرانس دعوت نشده بود، 

همه ما نگران مقاصد اتمي ايران : گفت
و اثر آن بر انتشار سالح هسته اي در 
منطقه و خطري كه براي امنيت و ثبات 
منطقه خليج فارس و ديگر نقاط دارد، 

  . هستيم
در هفته هاي اخير، امريكا اعالن  ●

قطر و  كرد به بحرين و كويت و
امارات عربي متحده، موشكها ضد 

به اين كشورها هم . موشك مي فروشد
مدل پيشرفته ضد موشك پاتريوت 
Patriot Advanced Capability – 

 Terminalو هم سامانه موشكي  3
High Altitude Aera Defence   به

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج 
و در پايگاه دريائي خود . فروخته است

اي رد ياب موشك مستقر كرده موشكه
  .است
دولتهاي عضو شوراي همكاري  ●

خليج كه در عمليات بين المللي ناتو 
شريك شده اند، در جنگ افغانستان نيز 

يك نشريه نيروهاي . شركت مي كنند
مأمور  1٢۵مسلح امريكا خبر شركت 

امنيتي بحرين را در عمليات ارتش 
امريكا در هلمند افغانستان شركت 

هزار  10در اين منطقه، . را داددارند
تفنگدار دريائي استقرار جسته اند و 
. قواي ديگري به آنها مي پيوندند

قواي امريكا و  قواي ناتو دست به 
 8بزرگ ترين عمليات جنگي در طول 

سال جنگ افغانستان، در منطقه هلمند، 
  . زده اند

قواي امارات عربي متحده سالها      
اتو، در است تحت فرماندهي ن
 28در . افغانستان، عمل مي كنند

ژانويه، خبرگزاري كويت اطالع داد 

كه رئيس كميته نظامي ناتو، درياساالر 
« : جيامپائولو دي پائولو، گفته است

ناتو در حال گفتگو با دولتهاي 
كشورهاي حوزه خليج فارس، در باره 
بكار انداختن هواپيماهاي آواكس 

در براي مأموريت هاي شناسائي 
  ».افغانستان و نيز در سومالي است

با يكي از اين : او افزوده است      
دولت ها در اساس به توافق رسيده 

در حال حاضر، در عمان، كه . ايم
روبروي ايران و كناره تنگه هرمز 
ساحل اين كشور است، بطور موقت، 
آواكس اين مأموريت را انجام مي 
دهد و در كار آنيم كه آواكس ها اين 

  . مأموريت را بطور دائم انجام دهند
كشور،   6عربستان كه در ميان  ●

قدرت واقعي  محسوب است، تا دندان 
توسط امريكا با اسلحه پيشرفته مسلح 

اين كشور از ماه نوامبر . شده است
. گذشته، در جنگ شركت جسته است

بطور مرتب منطقه سكونت طايفه 
حوطي  توسط بمب افكن هاي  خود، 

و با توپخانه خود گلوله باران  بمباران
سخنگوي حوطي ها مي . مي كند

گويد نيروي هوائي امريكا نيز در 
هزار تن  200. بمباران ها شركت دارند

  . آواره و  صدها تن كشته شده اند
اما در كشورهاي ديگر هم مرز با  ●

در ژوئيه سال پيش، معاون دبير : ايران
 كل ناتو، ژنرال كلوديو بيزوگنيرو با
وزير دفاع عراق، قراردادي براي 
آموزش دادن به قواي نظامي 

قرارداد .  وانتظامي عراق، امضاء كرد
پايه قانوني بوجود مي آورد براي 
آنكه ناتو به مأموريت خود كه حمايت 
از جمهوري عراق از راه تعليم و تربيت 
قواي انتظامي و نظامي اين كشور 

ماه گذشته، ناتو . است، ادامه دهد
وع به استخدام كردها براي نيروي شر

  .امنيت ملي عراق شد
در تركيه، همسايه غربي ايران، در      

هفته گذشته، روبرت گيت، وزير دفاع 
امريكا با ژنرال ايلكر باسبوك، رئيس 

پس از . ستاد ارتش تركيه ديدار كرد
او با ژنرال : ديدار، گيت گفت

باسبوگ در باره نقش تركيه در دفاع 
روابط ميان ارتشهاي امريكا و  موشكي و

  . تركيه گفتگو كرديم
امريكا، در پايگاه هوائي اينسيرليك      

تركيه، در محدوده توافقي كه ناتو 
كالهك  90تا  40بعمل آورده است، 

  . اتمي دارد
آذربائيجان، همسايه شمالي غربي      

ايران، بطور روز افزون پايگاه ناتو در 
رياي جنوب قفقاز و مجاورت د

اوائل اين ماه، يك .  مازندران مي شود
گروه كار از اعضاي وزارت دفاع 
آذربائيجان با فرماندهي قواي امريكا 
در اروپا، در اشتوتكارت آلمان، ديدار 

ديدار در محدوده طرح . كردند
همكاري نظامي امريكا و آذربائيجان 

سالي است اجرا  ۵انجام گرفت كه 
  .مي شود

همانند كشورهائي آذربائيجان       
 چون گرجستان و اوكرائين و اخيرا 
ملداوي، كه پيشتر تابع روسيه شوروي 
بودند، با با ناتو موافقت نامه هاي 

  . همكاري امضاء كرده است
ناتو افراد نيروهاي مسلح        

فرمانده . آذربائيجان را تعليم مي دهد
نيروي زميني امريكا در اروپا، كارتر 

. اين افراد شركت كرد هام، در تعليم
آذربائيجان قواي خود در افغانستان را 
دو برابر كرده است و بناست افراد 
نيروهاي مسلح افغانستان را در مدارس 

وزير خارجه . نظامي خود تعليم دهد
: آذربائيجان بتازگي گفته است

آذربائيجان عالقمند است كه به نيروي 

پاسخ دهنده ناتو بپيوندد همانطور كه 
  .كرائين به اين نيرو پيوسته استاو

اما اين نيرو اينطور تعريف شده      
نيروئي است با حداكثر درجه : است

آمادگي و مجهز به پيشرفته ترين 
اين نيرو تركيبي است از نيروي . اسلحه

زميني و دريائي و هوائي و ناتو مي 
تواند در هرجاي جهان الزم افتاد، آن 

يرو در همه اين ن. را وارد عمليات كند
جهان و تحت هر شرائطي مي تواند 

در اواخر ماه ژانويه .  وارد عمل شود
سال جاري، مشاور رئيس جمهوري 
: آذربائيجان، وفا قلي زاد، گفته است

همكاري نظامي با ناتو، آرمان 
كشورها از . آذربائيجان و مردم آنست

لحاظ ژئو استراتژيك موقعيتي ممتاز 
د كه مي دارد و فرودگاههائي دار

  . توانند پايگاه هاي ناتو بگردند
در شرق ايران، امريكا و ناتو بزودي  ●

. نيرو خواهند داشت 1۵٠000بيشتر از 
پايگاه  400و بنا بر مطالعه جديدي، 

نظامي در شرق ايران، در افغانستان 
ايجاد شده اند و قواي امريكا و ناتو 
عمليات نظامي خود را با پاكستان 

حلقه محاصره . دهمĤهنگ مي كنن
نظامي ايران زمان به زمان تنگ تر مي 
شود و ناتو در ايجاد اين حلقه نقش 

  .كليدي ايفا كرده است و مي كند
با فروپاشي امپراطوري : انقالب اسالمي

روسيه، ايران موقعيت ممتازي جست 
زيرا براي نخستين بار، پس از دو قرن، در 
مرزهايش قواي تهديد كننده اي حضور 

خميني و مالتاريا، براي استقرار . تندنداش
استبداد خود، آلت فعل امريكا و 
انگلستان و اسرائيل شدند و جنگ را 

قواي . سال طوالني كردند 8بمدت 
دريائي امريكا در خليج فارس حضور 

بحران تراشي هاي رژيم سبب . يافتند
حمله . شد كه ايران در حالت جنگ بماند

، را يك دولت امريكا به عراق و افغانستان
متكي به واليت جمهور مردم، مي 
توانست بكار برد و به رشد اقتصادي و 
فرهنگي و سياسي و اجتماعي خود 
سرعت ببخشد و موقعيت ممتازي پيدا 

رژيم مالتاريا به رژيم مافياهاي . كند
مالي بدل شد و فرصتها  –نظامي 
سهل است، اين غرب بود كه . بسوختند

افياها را دست بحران سازيهاي رژيم م
آويز استقرار قواي نظامي خود در 

    ،و هنوز. گرداگرد ايران كرد
هم وسائل ارتباط جمعي 
امريكا در خدمت جنگ 
هستند و هم امريكا و 
اسرائيل قصد حمله به 

  !ايران را ندارند؟
  

وسائل ارتباط جمعي امريكا * 
همان روش تبليغاتي را پيش 
گرفته اند كه پيش از حمله 

به عراق، براي آماده امريكا 
كردن مردم امريكا با حمله، بكار 

  :بردند
  
،  روبرت پاري 2010فوريه  18در  ◄

در كنسرسيوم، مقاله مفصلي در باب 
نقش مطبوعات امريكا، خصوص 
نيويورك تايمز و واشنگتن پست در 
آتش بياري جنگ بر ضد ايران انتشار 

در مقدمه، تبليغات كنوني . داده است
اط جمعي امريكا بر ضد وسائل ارتب

  ايران را با تبليغات آنها بر ضد صدام و
رژيم او مقايسه كرده و سپس به 
استدالل ها اين وسائل براي خطرناك 

يك . جلوه دادن ايران، مي پردازد
  چند از استداللها كه روبرت پاري بي 

  
  4در صفحه 

 تكرار گذشته يا تغيير؟
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اعتبار و در همان حال، اثبات كننده 
  :، عبارتند ازمي داند... خطر اسرائيل و

دليل اول اينست كه ايران قرارداد  ●
منع گسترش سالح هسته اي را امضاء 
كرده است و مي بايد آن را رعايت 

اما اسرائيل پيشرفته ترين سالح . كند
، يك 1986اتمي را دارد و در سال 

مهندس اتمي اسرائيل به اسم وانونو 
فاش كرد كه اسرائيل سالح اتمي 

تاليا ربودند و به او را از اي. دارد
اسرائيل بردند و به زندان محكوم 
كردند و بعد از آزادي نيز به او اجازه 
. سخن گفتن به خارجي را نمي دهند

نه كسي مي پرسد چرا با وانونو بخاطر 
گفتن حقيقت اين رفتار شده است و 
مي شود و نه كسي از اسرائيل مي 
پرسد چرا به قرارداد منع گسترش 

را امضاء نكرده و چرا سالح هسته اي 
بمب اتمي ساخته است؟ هند و 

  . پاكستان نيز در اين موقعيت هستند
دليل دومي كه بكار برده مي شود  ●

اينست كه ايران كشوري بغايت 
از حزب اهللا و حماس . خطرناك است

حمايت مي كند كه بزعم برخي از 
. كشورهاي غرب تروريست هستند

ه يك رهبران ايران اسرائيل را بمثاب
دولت قبول ندارد و مي خواهد اين 

  .قومي از ميان برود/ دولت مذهبي
اما غير از ايران، بسياري از       

كشورهاي خاورميانه و جهان حزب اهللا 
و حماس را سازمانهاي مقاومت و گروه 
هاي سياسي مي شناسند كه با قواي 
اشغالگر اسرائيل در لبنان و فلسطين مي 

ير نظاميان نيز آنها بر ضد غ. جنگند
عمليات نظامي انجام مي دهند اما  
بهيچ رو قابل مقايسه با عمليات نظامي 
اسرائيل بر ضد لبناني ها و فلسطيني ها 

  ...نيست
بخالف اسرائيل، ايران كشور صلح       

جوئي بوده است و چند نسل آن بطور 
جنگ . نسبي در صلح زندگي كرده اند

. كرد ساله را نيز رژيم صدام شروع 8
امريكا بود كه به رژيم صدام چراغ سبز 
داد و كشورهاي منطقه، از جمله 
عربستان حامي عراق شدند زيرا از 

  .اشاعه بنيادگرائي شيعه مي ترسيدند
ناظران جدي و بي طرف، از راه       

مطالعه و مشاهده به اين نتيجه رسيده 
اند كه امريكا فعال ترين كشور جهان، 

ر امور كشورهاي از لحاظ مداخله د
دهه گذشته بوده  6ديگر جهان، طي 

اغلب نيز با بكار خشونت اين . است
  .مداخله را بعمل آورده است

دليل سومي كه مي آورند اينست  ●
. كه دولت ايران تروريست پرور است

، در جنگ 1980حال آنكه در سالهاي 
با قواي روسيه در افغانستان، پاكستان 

ز جمله اسامه بن با مسلمانهاي افراطي، ا
الدن و ديگر عناصر خشونت طلب كه 
بعد ها القاعده را بوجود آوردند، 

، 1990در سالهاي . همكاري مي كرد
اداره اطالعات ارتش پاكستان، گروه 
طالبان را بوجود آورد و پشتي آنها در 

طالبان متحدان . تصرف افغانستان شد
سپتامبر  11القاعده بودند كه ترورهاي 

  . انجام دادرا  2001
اداره اطالعات ارتش پاكستان      

حامي جنگجويان كشميري در عمليات 
خشونت آميز بر ضد قواي هند بود و 
پاكستان، پايگاه عمل تروريستي، در 

  . ،  در بمبئي بود2008سال 
امريكا خود نيز فعاليتهاي تروريستي      

تعليم تروريستهاي كوبائي، از : دارد
كاريلس كه در سال جمله لوئي پوزادا 

در كوبانا اير الين بمب گذاري  1976
  ...كرد  و آدم ربائي هاي سيا و

از زماني كه امريكا دو شهر ژاپن را      
با بمب اتمي نابود كرد، هر از چندي 
. كشوري را به حمله اتمي تهديد كرد

حتي امروز، در همان حال كه مي 
گويد هرگاه ايران به بمب اتمي مجهز 

شورهاي منطقه را به بمب اتمي شود، ك
تهديد خواهد كرد، هم بوش و هم 

اوباما، گزينه حمله اتمي به  ظاهرا 
  ...ايران را كنار نگذاشته اند

  
امريكا و اسرائيل مي گويند * 

  :قصد حمله به ايران را ندارند
  
، سخنگوي 2010فوريه  16در  ◄ 

مطبوعاتي كاخ سفيد، روبرت جيبس، 
برغم تصميم  حكومت اوباما: گفت

 20ايران به غني سازي اورانيوم تا 
.  درصد، قصد حمله به ايران را ندارد

جيبس ايران را متهم كرد كه پيشنهاد 
امريكا در باره گفتگوهاي ديپلماتيك را 

اين رد كردن دليل . رد كرده است
آنست كه قصد از اجري  برنامه اتمي 
  .ايران، استفاده صلح آميز از اتم نيست

،  به گزارش 2010فوريه  17در  ◄
آنتي وار، تحليل گران به اين نتيجه 
رسيده اند كه سخنان هيالري كلينتون 
در دوهه گوياي ورود امريكا به مرحله 

بعد از .  جديدي از تقابل با ايران است
آنكه بمدت يك سال، حكومت اوباما به 
راه ديپلماسي و گفتگو رفت،  اينك، 

ايران : دوزير خارجه امريكا مي گوي
خطري است كه بلحاظ رفتن بسوي 

بنا بر . رژيم نظامي، بزرگ تر مي شود
اين مجازات هاي سخت ضرور هستند 
براي اين كه رهبر و رئيس جمهوري 

روزي .  را از دست نظاميان رها كند
پيش از او، مشاور امنيتي اوباما، در 

نياز به : تلويزيون فوكس گفت
مجازاتهاي سخت براي رها كردن 
رهبر و رئيس جمهوري از مهار نظاميان 

  . تاس
هم دور دوم رياست : انقالب اسالمي

جمهوري خاتمي روشن بود كه مافياهاي 
هم آن . مالي قوت گرفته اند –نظامي 

زمان، انقالب اسالمي نسبت به تحول 
 –رژيم مالتاريا به رژيم مافياهاي نظامي 

و امروز، از رهگذر . مالي هشدار داد
ان و شهرهاي بزرگ توسط اشغال تهر

قواي مسلح، وزير خارجه امريكا به اين 
نتيجه رسيده است كه رژيم ايران دارد 
يك رژيم نظامي مي شود و مي خواهد 

و » رهبر«با وضع مجازاتهاي سخت، 
را از مهار سپاه پاسدار » رئيس جمهوري«

سخن وزير خارجه و مشاور . رها كند
در . امنيتي اوباما سخت قابل تأمل است

حقيقت، امريكا و اروپا نمي خواهند در 
مي . ايران مردم ساالري برقرار شود

خواهند رژيم بيشتر از آنچه كه شده 
   .است، در خدمت منافع آنها باشد

 16( به گزارش آسوشيتد پرس  ◄
، نتان ياهو، نخست وزير )2010فوريه 

اسرائيل نقشه اي : اسرائيل گفته است
او سخنان .  ردبراي حمله به ايران ندا

ايران را در باره حمله نظامي، واكنشي 
نسبت به تهديد شدن ايران به 
. مجازاتهاي سخت تر ارزيابي كرد

اسرائيل اميدوار است ديپلماسي بتواند 
مسئله اتمي ايران را بدين ترتيب حل 
كند كه ايران از اجراي برنامه اتمي 

در مسكو، نتان ياهو به . خود باز ايستد
ار آورد مجازاتهاي جديد روسيه فش

  . عليه ايران را امضاء كند
اگر اسرائيل قصد حمله : انقالب اسالمي

به ايران را ندارد چرا به روسيه فشار مي 
آورد موشكهاي ضد هوائي را به ايران 

  :تحويل ندهد؟
  

روسيه اعالن كرد كه تحويل * 
موشكهاي ضد هوائي را به 

  :ايران، به تأخير انداخت
  
، خبرگزاريهاي 2010وريه ف 17در  ◄

رويتر و فرانسه گزارش كرده اند كه 
روسيه اعالن كرد كه تحويل موشكهاي 

S-300 روسيه .  را به تأخير مي اندازد
روزي بعد از ديدار نتان ياهو نخست 
وزير اسرائيل، به تعويق انداختن اين 
. سامانه موشكي را اعالن كرد

خبرگزاري اينترفاكس مي گويد علت 
خير افتادن تحويل اين موشكها، به تأ

معاون رئيس اداره . مسائل فني هستند
فني، آلكساندر  –همكاري نظامي 

فومين به خبرگزاري اينتر فاكس 
بمحض اين كه مسائل فني حل : گفت

شوند، تحويل موشكها انجام خواهد 
  . شد
كشورهاي غرب و اسرائيل از روسيه      

خواسته بودند كه اين موشكها را به 
اين موشكها به ايران . ايران نفروشد

امكان مي دهد حمله به تأسيسات اتمي 
  . خود را خنثي كند

معاون شوار امنيت ملي روسيه،     
دليل : والديمير نازارو، گفته است

وجود ندارد كه روسيه قراردادي را 
كه امضاء كرده است، محترم نشمارد و 

يك قراردادي امضاء شده و . اجرا نكند
اما تحويل . بايد آن را اجرا كنيم ما مي

. اين موشكها هنوز شروع نشده است
اين معامله موضوع هيچگونه تحريم 

 و اين سالح قطعا . بين المللي نيست
و نيز همه اعمال ما مي .  تدافعي است

بايد به تقويت ثبات جهاني و منطقه اي 
  . كمك كنند

ايران اعالن كرده است در آينده      
ك ضد هوائي خواهد نزديك موش

و يا بهتر از   S – 300ساخت كه معادل 
  .آن خواهد بود

گزارش ) 2010فوريه  16(هاآرتص  ◄
مي كند كه ديمتري مدودو، رئيس 
جمهوري روسيه به نتان ياهو، نخست 
وزير اسرائيل، اطمينان داده است كه 
سامانه موشكي پيشرفته را به ايران 

  . تحويل نخواهد داد
از روسيه خواسته  ل مكررا اسرائي     

 S – 300بود قرارداد فروش موشكهاي 
نتان ياهو گفت . را به ايران لغو كند

رهبران روسيه به او اطمينان هاي الزم 
را داده اند كه روسيه توجه جدي به 

  . ثبات منطقه دارد
مي توانند  S – 300موشكهاي     

هواپيماهاي و يا موشكهاي دشن را در 
ي هدف، مورد اصابت كيلومتر 150

هرگاه ايران . قرار دهد و از ميان ببرد
به اين موشكهاي مجهز شود مي تواند 
با حمله اسرائيل يا امريكا به تأسيسات 

  . اتمي خود مقابله كند
نتان ياهو در ديدار دوشنبه خود،      

اصرار ورزيد كه روسيه به بكوششهاي 
بين المللي براي وضع مجازاتهاي 

او به .  ضد ايران، بپيوندد سخت تر بر
پيش از آنكه : رهبران روسيه گفت

ايران به بمب اتمي مجهز شود، مي 
. بايد اجراي برنامه اتميش متوقف شود

آنچه در حال حاضر مورد نياز است، 
وضع مجازاتهاي سخت، از جمله 
تحريم واردات و صادرات نفت، براي 
ناگزير كردن رهبران ايران به متوقف 

  .اي برنامه اتمي استكردن اجر
  

دستيگري ريگي بفرياد مي  *
معامله اي انجام گرفته : گويد
  :است

  
اسفند،  عبدالملك ريگي، رهبر  4در ◄

كارگزاران . گروه جند اهللا دستگير شد
رژيم برابر روش خود، خبر دستيگري 
را با حمله زباني به امريكا و انگلستان 

زياده روي در اين كار . همراه كردند
و اينك معلوم . ياي انجام معامله بودگو

  :است كه معامله انجام گرفته است
واواك مي » وزير« حيدر مصلحي، ●

ماه و بيشتر  5مأموران واواك : گويد
است كه رد عبدالملك ريگي را مرتب 
مي جسته اند و چون دانسته اند كه او 

زيستان يبا هواپيما از ابوظبي عازم قرق
ورده و او را است، همواپيما را فرود آ

  . توقيف كرده اند
ريگي : كشور مي گويد» وزير«نجار،  ●

را در كشور ثالث دستگير كرديم و به 
  . ايران آورديم

دو حكومت امريكا و انگلستان از  ●
. دستگيري ريگي ابراز خشنودي كردند

ژنرال پترائوس، فرمانده عالي قواي 
امريكا در خاور و آسياي ميانه نيز از 

  .يگي ابراز خشنودي كرددستگيري ر
) 2010فوريه  24(نيويورك تايمز  ●

ريگي را پاكستان با موافقت : نوشت
امريكا، گرفته و تحويل ايران داده 

  .است
موضوع معامله ) فوريه 24(استراتفور  ●

همكاري ايران در : را نيز مي شناساند
افغانستان و همكاريش با پاكستان در 

در  جلوگيري از استقرار نفوذ هند
  .افغانستان به زيان پاكستان

اسفند، خبرگزاري فارس،  5در  ●
متعلق به سپاه، مصاحبه با سفير پاكستان 

در اين . در تهران را انتشار داده است
مصاحبه، سفير مي گويد، پيش از اين، 
نيز، برادر ريگي، عبدالحميد ريگي را 
. پاكستان گرفت و تحويل ايران داد

يگي نيز در دستگيري عبدالملك ر
. پاكستان با ايران همكاري كرده است

چند و چون اين : او گفته است
  . همكاري بزودي روشن خواهد شد

  
كشور ديگر پول شوئي  7ايران و * 

مي كنند و برخي از آنها منبع مالي 
را تأمين مي » سازمانهاي تروريست«

  :كنند
  
، به گزارش 2010فوريه  19در  ◄

 Financialخبرگزاري فرانسه، 
Action Task Force   در پي تحقيق

كشور  8به اين نتيجه رسيده است كه 
پول شوئي و برخي از آنها تروريسم را 

 8ايران يكي از اين . تمويل مي كنند
كشورهاي ديگر عبارتند از . كشور است

و اتيوپي و كره  آنگوال و اكوادور
شمالي و پاكستان و سائو توم و پرنسيپ 

ورها با پول اين كش. و تركمنستان
شوئي نظام مالي جهان را با خطر روبرو 

  . مي كنند
عضو اين سازمان از جمله  35     

كميسيون اروپائي و شوراي همكاري 
خليج فارس خواستار مجازات ايران 
شده اند چرا كه ايران هم پول شوئي 
مي كند و هم تروريسم را تمويل مي 

  . كند
  .در پاريس است FATFمركز      

بين المللي انرژي  آژانس
ايران ممكن است : اتمي

دست بكار توليد سالح 
اتمي باشد و تقالها براي 

  :وضع مجازاتها
  

بنابر گزارش جديد آژانس * 
تجاوز «بين المللي انرژي اتمي، 

ايران داللت مي كند بر » فني
  :قصد توليد سالح اتمي

  
، به گزارش 2010فوريه  18در  ◄

للي انرژي خبرگزاريها، آژانس بين الم
اتمي كه اينك آمانو مدير آنست، 
گزارش جديدي را انتشار داده است 

  :داراي اين نكات
 Technical) ( » تجاوز فني« ●

Violation ايران اين نگراني را پديد
آورده است كه اين كشور در گذشته و 
يا در حال حاضر، فعاليتهاي مخفي 
مربوط به توليد كالهك اتمي براي 

  .  »موشكهاي خود
اوائل هفته پيش، ايران شروع كرد       

درصد  20به غني سازي اورانيوم تا 
براي تهيه سوخت براي رآكتور اتمي 

در آن تاريخ، آژانس ناراحتي .  تهران
خود را از اين كه ايران چنين شتابان 
. به اين كار پرداخته است، اظهار كرد

و اصرار كرد كه ايران مكلف است 
ه تأخير اندازد تا كه شروع به كار را ب

تغييرها  بر وفق توافق در مورد مراقبت 
چون ايران . و بازرسي انجام گيرند

بدون توجه به اصرار آژانس كار خود 
را آغاز كرده است، آژانس كار ايران 

  . مي خواند» تجاوز فني«را 
آژانس كه اينك تحت مديريت      

را » تجاوز فني«يوكيا آمانو است، اين 
ر نگراني خود بابت قصد توجيه گ

ايران در گذشته يا حال بر توليد 
  . كالهك اتمي كرده است

ايران به غني : آژانس مي گويد      
سازي اورانيوم ادامه داده و بر ذخيره 

  . اورانيوم غني شده خود افزوده است
  

ايران ممكن است دو سايت * 
  :جديد اتمي ايجاد كند

  
فوريه، به گزارش  22در  ◄

اري فرانسه، صالحي، رئيس خبرگز
ايران : سازمان انرژي اتمي گفته است

ممكن است دو سايت جديد غني 
اين . سازي اورانيوم ديگر ايجاد كند

دو سايت به سانتريفوژهاي جديدتر و 
هريك از . قوي تري مجهز خواهند شد

دو سايت، همان ظرفيت را خواهند 
اين دو سايت .  داشت كه سايت نطنز

ته مي شوند تا از آسيب زير كوه ساخ
.  هر حمله نظامي هوائي در امان باشند

 5محل شناسائي شده اند و   5فعال 
محل ديگر را نيز شناسائي خواهيم كرد 

محل را انتخاب  2محل،  10و از اين 
ايران قصد دارد توانائي . خواهيم كرد

تن  اورانيوم غني  300تا  250توليد 
 8160در نطنز .  شده را بدست آورد

سانتريفوژ نصب شده است كه از آنها 
سانتريفوژ كار مي كنند و تا   3772

درجه  ۵/3كيلو اورانيوم  2٠۵6كنون 
  . توليد كرده اند

  5در صفحه 
  

 تكرار گذشته يا تغيير؟
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فرانسه بيشتراز امريكا و : انقالب اسالمي
كشورهاي ديگر غرب، همراه اين دو 
كشور، گزارش آژانس را دست آويز فشار 

سب موافقت به روسيه و چين بقصد ك
آنها با وضع مجازاتهاي سخت تر، كرده 

  :اند
  

مجازات سپاه براي رها كردن * 
خامنه اي و احمدي نژاد و يا 
  :بقصدكمك به آزاد شدن مردم؟

  
، هيالري 2010فوريه  ١۵ در ◄

كلينتون در سفر خود به خليج فارس، 
ايران به طرف ديكتاتوري : گفت

براي اين كه رهبر و . نظامي مي رود
ئيس جمهوري از قيد سپاه رها شوند، ر

وضع و اجراي مجازاتهاي سخت 
  .ضرورت دارد

در همان تاريخ، آنتي وار اطالع  ◄
داد كه از هدفهاي مهم سفر وزير 
خارجه به كشورهاي خليج فارس، 
برانگيختن اين كشور ها به تأمين نفت 

هرگاه اين . مورد نياز چين بوده است
ا تأمين كشورها نفت مورد نياز چين ر

كنند، امريكا مي تواند اين كشور را با 
وضع و اجراي مجازاتهاي جديد بر 

  .ضد ايران، راضي كند
، خبرگزاري 2010فوريه  14در  ◄

فرانسه سخنان جيمس جونس، 
مشاورامنيتي اوباما رئيس جمهوري 

او نيز گفته . امريكا، را انتشار داده است
ايران دارد بسوي ديكتاتوري : است 
و امريكا به شوراي . مي رود نظامي

امنيت مراجعه مي كند براي تقاضاي 
تصويب مجازاتهاي جديد بر ضد 

امريكا برآن نيست كه ايران را .  ايران
رژيم ايران از انتخابات . بي ثبات كند

رياست جمهوري بدين سو، با جنبش 
. مردم ايران بر ضد خود روبرو است

وضع و اجراي مجازاتهاي جديد رژيم 
ما مي دانيم . متزلزل تر نيز مي كندرا 

رژيم ايران با مشكلي بسيار جدي روبرو 
است و ما بر آنيم كه بر مشكلش 

كوشش براي وضع و اجراي . بيفزائيم
مجازاتهائي كه نه سبك كه سنگين 
خواهند بود، سبب مي شود كه تركيب 
مسائل داخلي و مسائل خارجي رژيم را 

  . در معرض تغيير قرار دهد
او گفت روسيه با وضع مجازاتهاي     

جديد موافق است اما در مورد چين، 
كشورهاي . بيشتر بايد كار كنيم

انگلستان و فرانسه و آلمان كه در دوره 
خاتمي طرف گفتگو با ايران بودند، با 
وضع مجازاتهاي سخت عليه ايران 

  . موافقند
  

رژيم سعودي كه پيش از اين * 
 ميانه را مي گرفت و گاه نقش

واسطه را بازي مي كرد نيز 
شده » راه حل فوري«خواهان 

  :است
  
، دويچه وله 2010فوريه  16در  ◄

 صل،يالف سعود: گزارش كرده است
در  يعربستان سعود ي خارجه ريوز
خارجه  ريوز نتونيكل يالريبا ه داريد

 يديرا تهد رانيا يبرنامه اتم كا،يآمر
خواند و  يعربستان سعود يبرا

 براي آن يفور يها حل  خواستار راه
 .شد
سعود  ها، يگزارش خبرگزار به     
امور خارجه عربستان روز  ريوز صل،يالف
 يكنفرانس خبر كيشنبه در  سه

امور  ريوز نتون،يكل يالريمشترك با ه
را  رانيا ياتم ي برنامه ،كايخارجه آمر

به خاطر  :او گفت. خواند »ديتهد« كي

تان، به عربس رانيا ييايجغراف يكينزد
 يفور حل راه ازمنديكشور ن نيا ديتهد
 ديعربستان تاك ي خارجه ريوز .است
 يكشورها خواهد ينم اضير :كرد

. آورند يرو يحاتيمنطقه به رقابت تسل
 يما خواستارحل مساله اتم: او افزود

 يواجرا زياز راه مسالمت آم رانيا
 يكشتارجمع يها مبارزه با سالح نيقوان
 .ميهست
 :كرد ديعربستان تاك ي ارجهخ ريوز      
. درازمدت هستند يحل راه  ها ميتحر

از  يناش ديتهد ياما ما برا
 يبه جا رانيا ياتم يها يبلندپرواز

 يفور يبه راه حل يجيتدر يحل  راه
 .ميدار ازين

  
اسرائيل كه هر روز بيشتر از * 

روز پيش نسبت به اثر بخش 
بودن حمله نظامي ترديد مي 

مي آورند كه كند، اينك فشار 
با كشورها، بخصوص روسيه 

وضع مجازاتها برضد ايران 
  :موافقت كند

  
،  نتان ياهو كه 2010فوريه  14در  ◄

به مسكو رفته بود، با مقامات اين كشور 
در باره وضع مجازات بر ضد ايران، 

خبرگزاريها براي . گفتگو كرده است
چرا اسرائيل درپي آنست : اين پرسش

شود با اين كه پيش از  ايران مجازات
اين مجازاتها را بي اثر مي دانست، اين 

ترديد اسرائيل نسبت : پاسخ را يافته اند
به اثر بخش بودن حمله نظامي، روز به 

از اين رو، جانبدار . روز بيشتر مي شود
تشديد مجازات ايران شده و براي 
وضع و اجراي مجازاتها فشار وارد مي 

  . كند
تان ياهو در سفر خود به از اين رو، ن     

مسكو، به سران روسيه اصرار ورزيد كه 
با وضع مجازاتهاي جديد و شديد 

  . برضد ايران موافقت كند
اسرائيل مدعي است كه اسرائيل      

داراي يك سالح الكترونيك است كه 
را هم در  S-300sمي تواند موشكهاي 

. روسيه و هم در ايران از كار بياندازد
اين موشكها را به ايران  هرگاه روسيه

بدهد، اسرائيل اين سالح را بكار 
  . خواهد برد

  
ديگر كسي : ژنرال پترائوس* 

نمي تواند بگويد امريكا و بقيت 
دنيا تمام فرصتها را به ايران 
ندادند تا كه مسئله از راه 

  :ديپلماسي حل شود
  
، ها آرتص 2010فوريه  21در  ◄

اي سخنان ژنرال پترائوس، فرمانده قو
امريكا در خاورميانه را موضوع ارزيابي 

ژنرال پترائوس گفته . كرده است
امريكا كوشش هاي خود را « : است

مصروف وارد كردن فشار سخت به 
ايران بقصد متوقف كردن اجراي 

او كه در » .برنامه اتمي اين كشور است
تلويزيون » ديدار با مطبوعات«برنامه 
NBC  ن از اي«: سخن مي گفت، افزود

پس، كسي نمي تواند بگويد امريكا و 
بقيت دنيا فرصتها را به ايران ندادند تا 
. كه مسئله از راه ديپلماسي حل شود

اين واقعيت بنياد محكمي براي وارد 
ما . كردن فشار سخت به ايران است

  ». اينك وارد اين روند شده ايم

ها آرتص توضيح مي دهد كه     
ين امريكا در كار آنست كه چهارم

قطعنامه، شامل مجازاتهاي جديد، را به 
تصويب شوراي امنيت سازمان ملل 

دو عضو دائمي ديگر . متحد برساند
شوراي امنيت، انگلستان و فرانسه از 

روسيه نيز كه . امريكا پشتيباني مي كنند
با وضع مجازاتها عليه ايران روي 
خوش نشان نمي داد، اينك گزارش 

كار ايران ممكن است در (آژانس 
اعالن خطر «را ) توليد بمب اتمي باشد

  .  توصيف مي كند» جدي
ايران چه : از پترائوس پرسيده شد     

اندازه به توليد بمب اتمي نزديك شده 
هنوز راه طوالني : است؟ او پاسخ داد

از زبان آژانس  احتماال . در پيش دارد
بين المللي انرژي اتمي، در حدود يك 

ره بيشتر خواهيم هفته ديگر، در اين با
  . شنيد

به ياد خوانندگان مي : انقالب اسالمي
آوريم كه در جريان انتخابات رياست 
جمهوري امريكا و نيز بوقت انتخاب شدن 
اوباما به رياست جمهوري امريكا، هشدار 
داده شد كه هرگاه حكومت امريكا افكار 
عمومي بخش مسلط جهان را متقاعد 

جام داده تا كه كند كه هركار الزم بوده، ان
مشكل اتمي از راه گفتگو حل شود و 
رژيم ايران راه نيامده است،  به حمايت 
افكار عمومي بخش مسلط جهان، مي 
. تواند ضربه هاي سخت به ايران وارد كند

با وجود اين واقعيت، رژيم مافياها در 
داخل با مردم ايران جبهه جنگ گشوده 
است و در خارج بحران اتمي را شدت 

از قرار مي پندارد پيروزي . شيده استبخ
در جنگ با مردم در گرو قرار دادن كشور 
تحت فشارهاي اقتصادي شديد تر و تنگ 

  :شدن حلقه نظامي بر گلوي ايران است
  
  

گذشته حال و حال 
آينده مي شود يا به 

  و يا به تغيير» تكرار«
  

  
نقش احمد خميني و 
ايران گيتي ها در عزل 

امي منتظري از قائم مق
  :رهبر

  
مذهبي ها،  -سايت ملي : انقالب اسالمي

،  نوشته اي از حسن 88در بهمن 
عبداللهي انتشار داده است در باره عزل 
آيت اهللا منتظري از قائم مقامي رهبر و 
نقش احمد خميني و واواك و برخي از 
. ايران گيتي ها را توضيح داده است

بديهي است هنوز پرسشهائي بي پاسخ 
منهاي نامه  ،نخست نوشته را. مي يابند

و  68فروردين  7منتظري به خميني در 
 ،فروردين  8پاسخ خميني به او به تاريخ 

  :بخوانيد
   

اهللا منتظري از  پشت پرده عزل آيت*
  :مقامي رهبري قائم

  بسمه تعالي
فبشر عباد الذين يستمعون القول "

  "فيتبعون احسنه

هايي  سازي دنبال جو به 68در سال  ●
ها قبل از آن در جرايد و  از مدتكه 

اهللا منتظري انجام  مطبوعات عليه آيت
شد، افرادي به دنبال تخريب  مي

كردن  اهللا منتظري و جدا آيت
به گفته . خميني و ايشان بودند امام

آقاي "آقاي احمد خميني در رنجنامه 
ماند و  اي مي منتظري مثل ظرف شيشه

اند و اگر به هم  امام مثل ظرف فلزي
كه اين  "شوند بخورند ايشان خرد مي

آميز  برخورد حاكي از موضع تهديد
احمد خميني به از دست دادن پايگاه 

با توجه به . اهللا منتظري است آيت
پيشرفت بيماري امام، متصديان تفرقه 
به اين نتيجه رسيدند كه بايد ضربه 

اهللا منتظري با علم  آيت. نهايي را بزنند
ه نوشتن نامه اقدام ب  به اين موضوع 

نمودند كه متن آن چنين  4/1/68
  :است
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 امام العظمي اهللا آيت مبارك محضر    

 و سالم از پس العالي مدظله خميني
 نوروز مناسبت ايام به تبريك و تحيت

 عصر ولي حضرت سعادت با والدت و
 در الشريف، فرجه تعالي عجل اهللا

 ديدم الزم عاليحضرت اخير با پيام رابطه
  :برسانم عرض به
 خود بيت و خود حال تا اينجانب -1
 حضرتعالي بيت از اي شعبه را

 مراجعات گوناگون و ام دانسته مي
 مسائل و شرعيه مسائل در مردم

 دلهاي مسئولين درد و اجتماعي
 كه الحاجات مشكالت ذوي و ها ارگان

 را رسد مي كمتر حضرتعالي به دستشان
 ام، داده مي پاسخ عاليحضرت عنوان به
 و من سعي قدرت و توان حد در و

 توجيه و افراد نمودن راضي بر من بيت
 از توقعاتشان كردن كم و آنان

 با مقايسه در. است بوده حضرتعالي
بر  و بيوت از بعضي بر حاكم وضعيت
 بيت تنها حوزوي محافل از بسياري
 و نظام و انقالب از كه است اينجانب

 و كند مي ري دفاعرهب معظم مقام
 جوان طالب وسيع قشر براي ملجاي
  .باشد مي كشيده زجر و انقالبي

 اينجانب اطالعاتي منابع مورد در -  2
 مهمترين از يكي :رسانم مي عرض به نيز

 هاي ارگان مسئولين منابع، بسياري از
 دائما كه است دولتي و انقالبي
 ها حل راه و خود هاي ارگان مشكالت

 و كنند مي مطرح من اب را مستقيما
 استمداد من از ها آن حل براي
هاي  بولتن ديگري جويند، و مي

 بولتن قبيل از است كشور محرمانه
 وزارت اطالعات، وزارت سپاه، مجلس،
 و ها تلكس وزارت خارجه، ارشاد،

 ها گزارش و اخبار حاوي كه ذلك غير
و  باشند، مي مختلفي هاي تحليل و

 ائمه و مردم متفرقه مراجعات بعالوه
 روحاني هاي شخصيت ساير و جمعه
 ايام اكثر در اند كه مردم مراجعه مورد
 آنان با ساعت دو حدود روز هر هفته

 و حاجب بدون گفتگوي و مالقات
 وقتي كه است بديهي و مانع دارم،

 يا و ها نارسايي و مشكالت سري يك
 شده ذكر از منابع ها كاريخالف احيانا

 شود مي طلعم انسان روز هر را
احساس  قهرا و گيرد مي قرار تاثير تحت
 بعضي است ممكن البته .كند مي تكليف

 به آزاد يا بازداشتي ناراضي افراد از
 كه غيره و سياسي انگيزه هاي و داليل
 نيست پوشيده حضرتعالي از قطعا

است  الزم كه باشند نموده اظهاراتي
 و شود بررسي آنان شرايط و ها انگيزه
  .بود نخواهد استناد و اعتماد بلقا قهرا

 كه ام بوده معتقد حال تا اينجانب -  3
 موجب فقط نه من انتقادات و تذكرات

 نظر اين از بلكه شود نمي نظام تضعيف
 و ساخته اميدوار را مردم اكثريت كه

 نواقص و رفع درصدد نيز را مسئولين
 موجب سازد، مي مسائل به بيشتر توجه

. باشد مي هم نظام و انقالب تقويت
 تشخيص اگر حضرتعالي ذلك مع
 مصلحت به شيوه اين كه دهيد مي

انقالب  و نظام تضعيف موجب و نيست
 حضرتعالي نظر شرعا اينجانب باشد مي
 و دانم مي مقدم خود نظر بر را

 را انقالب و خير اسالم از غير گاه هيچ
  .ام نداشته نظر در

 -بركاته و اهللا رحمه و عليكم والسالم
  منتظري حسينعلي -  4/1/68

 اهللا آيت فروردين چهارم نامه    
 و حوادث از پيش كه آنجا از منتظري

 و شد ل نوشته  عز به مربوط پيامدهاي
 ايشان و آرام و عادي كشور جو هنوز
 از حاكي بود، رهبري مقام قائم

 رهبري به ايشان وفاداري منطقي
 ششم تاريخ در اما بود، انقالب

 خميني امام به منتسب يا نامه فروردين
شد  نوشته منتظري اهللا آيت به خطاب

 به متهم منتظري اهللا كه در آن، آيت
. بود شده عدالت از و خروج جفا

 اهللا آيت به شده وارد اتهامات داليل
 چيز اساس دو بر نامه آن در منتظري

  :بود شده ذكر
 استكبار به را نظام اسرار شما - 1

  .ايد داده
 حلقوم به را امام اركمب سهم شما - 2

  .ريختيد منافقين
  صحت اي نامه چنان نگارش اگر    

 عصبانيت و خشم ناشي از باشد داشته 
 فروردين 8 نامه مدعا، شاهد(بوده 
فروردين 6 نامه با كامال كه است

 پاسخ توانسته نمي لذا و )دارد مغايرت
 در منتظري اهللا آيت صميمانه نامه

 و باشد "چهارم فروردين"تاريخ 
 باشد داده رخ اي واقعه بايد شك بدون

 اثر تنها نه اهللا منتظري نامه آيت كه
 معكوس اثري نداشته باشد، بلكه مثبت

پايه  بدان را امام و گذارده جاي بر
 اي واقعه آن ).1(باشد   كرده عصباني

  فروردين ششم تا چهارم فاصله در كه
بود؟ آيا اين نامه  چه داد، رخ ماه
ت پاسخي مناسب براي نامه توانس مي

  اهللا منتظري باشد؟ آيت 4/1/68
 كه جرياني مسئله اين است، همان    
 و كرده ريزي برنامه  پيش ها مدت از

 در و بود  آمده پيش گام به  گام 
 امام حال وخامت و روزهاي بحراني

 نامه وقتي بود، چيني  خوشه درصدد
 به اهللا منتظري آيت فروردين چهارم
 را خويش هاي نقشه همه ديد، را امام

  .رفته يافت  باد بر 
 سرطان پيشرفت سرعت به توجه با     
 خطرناك بيماري اين كه هايي پيامد و

 پي در مبتاليان خود همه براي
 همه اينكه به توجه با نيز و آورد مي

 كه بود واقعيت اين دهندهنشان قرائن
 باقي امام عمر پايان به مدت زيادي

 امكان نيز امام از پس و است نمانده
 وجود منتظري اهللا آيت بركناري
  . )2( داد مي رخ اي واقعه بايد نداشت،

 فروردين ششم و چهارم فاصله در   
 "ماه فروردين پنجم"تاريخ  در يعني
 درباره امام به اهللا منتظري آيت نامه

 خلق مجاهدين و زندانيان هاي اعدام
 براي آن از پيش ماه هفت كه
 بود از شده  ارسال و نوشته مينيخ امام

 سي بي بي راديو شامگاهي اخبار
 اين پيش از روز چند  .شد  خوانده
 روزنامه در مزبور نامه خبر واقعه،

   يك در و "تبعيد در اسالمي انقالب"
  ) 3. (بود شده منعكس ديگر نشريه

 نوذري آقاي ، 1367اوايل بهمن در    
 يس بي بي راديو فارسي بخش نماينده

  منتظري اهللا دفتر آيت به در تهران،
  

  6در صفحه 

 تكرار گذشته يا تغيير؟
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 به كه است داشته اظهار و آمده 
 انقالب سالگرد فجر دهه مناسبت
 از تن بيست با دارد در نظر اسالمي

 جمهوري رتبه عالي هاي شخصيت
 و نيز دهد ترتيب هايي مصاحبه اسالمي
 نيز منتظري اهللا آيت با دارد  قصد

 مراجعه اثر ردهد، د انجام اي مصاحبه
 و هاشمي سيد هادي آقاي به وي

 با مالقات براي وي هاي پافشاري
 آقاي به ايشان منتظري، اهللا آيت

 نماينده ببينيد": گفته است هاشمي
 اهللا آيت.  "گويد مي چه سي بي بي

 شديدي كه سوءظن خاطر به منتظري
 سي بي بي راديوي به بود ها مدت
 زا بود، گفته كرارا را آن و داشت

 آن نماينده با هرگونه رودررويي
 هاشمي هادي آقاي. ورزيد خودداري

 نماينده به خطاب ديدار اين در
 خطي اين چه": گويد مي سي بي بي

 است سال سه- دو سي بي بي كه است
 اهللا آيت و امام بين اختالف براي

 نماينده "كند؟ مي منتظري تعقيب
 سي بي بي" :دهد مي پاسخ سي بي بي

 و چون كند نمي تعقيب را اختالفي
 شود، واصل كه خبري هر است آزاد
 آقاي ولي ".كند مي پخش را آن

 از غير واقعيت كه داشته تاكيد هاشمي
 را فتنه خط سي بي بي و است اين

  .كند مي دنبال
 گفته سي بي بي نماينده آن از پس    

 اي نسخه خواستم مي آقا حاج" :است
 در را امام به اهللا منتظري آيت نامه از

 ".بدهيد من به ها اعدام به اعتراض
نامه  اصل مورد در هاشمي آقاي

 نامه، كدام": گويد مي و نموده تجاهل
 "است؟ بوده اي نامه مگر چنين

 من" :است گفته مزبور نماينده
 آقاي "ام ديده را آن از اي نسخه

 ايد ديده اگر است داده پاسخ هاشمي
 .شويم خبر با تا هم بگوييد ما براي

 مي بيان را نامه محتواي مزبور نماينده
زده  شگفت هاشمي آقاي. كند
 كجا در را آن شما": پرسد مي

 كه داده پاسخ شخص آن "ايد؟ ديده
 شوراي دوستانم در از يكي از را نامه
 و ام خوانده و گرفته قضايي عالي

 آقاي از را نامه از اي نسخه دوباره
 هاشمي آقاي   .نمايد مي هاشمي طلب

 را نامه نداشته حق كسي": است هگفت
)  4( ".نمي دهيم هم ما و بدهد شما به
 اتاق از خروج قصد به آن از پس و

 سي بي بي نماينده از شدن جدا و خود
 دفتر بيرون تا وي خيزد كه برمي
 و آمده ايشان همراه منتظري اهللا آيت

ولي  كند مي اصرار نامه براي گرفتن
 يآقا آن از پس  .برد نمي سودي
 خارجي مطبوعات كل اداره با هاشمي
 :پرسد مي و گرفته تماس ارشاد وزارت

 سفر حق ها خبرگزاري نمايندگان آيا"
 داخل كشور در را اشخاص با ديدار و

 مطبوعات اداره كل مدير "دارند؟
 ولي هستند مجاز": گويد مي خارجي

 قبال بايد اي مصاحبه ديدار و هر براي
 اجازه و كنند آگاه را اداره اين

 مي سئوال هاشمي آقاي ".بگيرند
 اطالع با سي بي بي نماينده آيا": كند
 قم در منتظري اهللا آيت دفتر به شما

 كه شده جواب گفته در "است؟ آمده
 و آمده ارشاد وزارت اطالع بدون او

 مكالمه اين از پس .است كرده تخلف
 اينكه به توجه با آقاي هاشمي

 تالفاخ خط در بود چندي سي بي بي
انقالب  واالمقام شخصيت دو بين

 به آن نماينده سفر به كرد، مي حركت
 نامه، اخذ يا و مصاحبه بر اصرار و قم

 نماينده آن از و پس شده مشكوك
 تا گرفته مي تماس مكرر سي بي بي

 را خويش قبلي گفتگوهاي نتيجه
 توجه با هاشمي آقاي كه بدست آورد

 خانه تلفن به وي مكرر هاي تماس به
 بار فرد هر كه دهد مي اطالع دفتر

. جواب ندهيد گرفت تماس مذكور
 كه در پايان اين نوشته سند يك

 آقاي كه كند مي داللت آمد، خواهد
 فردي كه سي بي بي نوذري نماينده

 قم به رفتن با ارتباط در است، ايراني
 خاصي خويش ماموريت تقاضاهاي و
 .است داشته مرموز هاي دست سوي از

 ماه فروردين در كه حوادثي از پس
 اهللا آيت عليه كه مطالبي و افتاد اتفاق

 وسيعا ايشان بيت و منتظري
 اين ماموريت هدف يافت، انتشار

 اينكه به توجه با .شد تر روشن اندكي
 قبل از منتظري اهللا آيت عزل

 رسد مي نظر به داده شده بود، سازمان
 با مصاحبه وسيله به كه بوده اين هدف
 را ايشان مصاحبه كه(منتظري  اهللا آيت

 سيد از نامه آن گرفتن نيز و )نپذيرفتند
 از آن پخش و هاشمي هادي

 و شانتاژها براي هايي سي، مؤيد بي بي
 امام براي مكرر كه خويش هاي دروغ
 بوجود ذهن ايشان در كردند مي نقل

 نامه اينكه مورد در هم بعد و آورند
 هادي سيد طريق از منتظري اهللا آيت

 از خارج به ايشان دفتر هاشمي يا
 نماينده است، كرده درز كشور

   .بگيرند شاهد را سي بي بي
 فرد هيچ كردن متهم قصد ما ●

 كيف و كم چه نداريم، را مشخصي
 روشن نيست؛ خوبي به هنوز ماجرا
 فوق، هاي رويداد و اسناد برخي ولي

و  كند مي حكايت را حوادث بغرنجي
 آينده در آن كامل اسرار شك بدون
 آقاي كه آنجا از. شد خواهد برمال

 پشت نقش عوامل از هاشمي هادي
 منتظري اهللا آيت عزل ماجراي پرده

 كه مالقاتي در نداشته، آگاهي بخوبي
 عزل از پس روز چند ماه رمضان در

 احمد آقاي جناب با منتظري اهللا آيت
 به اين مالقات(است  داشته خميني
 فطارا جهت آقا احمد جناب دعوت

 ماجراي )گرفت صورت جماران در
 دفتر به سي بي نماينده بي آمدن
 هاي گفتگو و منتظري اهللا آيت
 احمد آقا كه كند مي بيان را شده انجام

 نمايد مي شگفتي اظهار آن از شنيدن نيز
 آن پيگيري خواستار هاشمي آقاي و

  )5. (شود مي
 به منتسب فروردين نامه ششم از پس    
 دوستان از اي عده خميني، امام

اهللا  آيت نزد عزل، واقعه طراحان
 سختي به را ايشان و آمده منتظري
 را ايشان دهند تا مي قرار فشار تحت
 قبال كه كنند اي امضاي نامه به وادار
 خطاب منتظري اهللا آيت زبان از خود

 آن چنين مواد كه بودند، نوشته امام به
  :بود

 نمنافقي با كه كنم مي اقرار من - 1
  .گرفتم مي خط آنها از و داشتم ارتباط

 ها ليبرال با كه كنم مي اقرار من - 2
  .گرفتم مي الهام آنها از و داشتم ارتباط

 من در را ضعفي نقاط ابتدا از شما - 3
 مرا مقامي قائم ولي داشتيد سراغ
 كه از مجالي من و كرديد قبول
 اكنون .كردم استفاده سوء بوديد داده
  .نمايم مي عفو تقاضاي و كنم مي توبه

چند نفر اعضا دفتر امام خميني كه     
موارد  اين بودن دروغ آمده بودند، به

 فشار اعمال در ولي بودند، واقف
 گفتند مي نمودند، مي مساعي تشريك

 رهبري ايشان فداي كه دارد عيبي چه
 را كار اين اگر گفتند مي بعضي شود و
ا ي شود، مي ناراحت بيشتر امام نكنيد
 شود خوانده است قرار كه امام نامه
 خورد مي ضربه امام و افتد نمي جا
 اين از رود امام مي گمان) 6(    ....و

 اهللا آيت .است بوده خبر بي كامال وقايع
فشارها  اين همه مقابل در منتظري

 عمر من" :گويد مي و كرده مقاومت
 زندگي به اي عالقه و ام كرده را خود

 كس براي را هاين چال شما ندارم،
 در من ولي ايد، كنده قبال هم ديگري

بيت  بيايند بگوييد افتم؛ نمي چاه اين
 امضا من ولي كنند بمباران مرا
 كه منتظري اهللا آيت سپس ".كنم نمي
 يار امام همچون دو با سال چهل
 اي نامه خويش شخص اراده با بودند،

 به "1368 فروردين هفتم" تاريخ در
در  امام پاسخ با ههمرا كه امام نوشت

 هاي رسانه از "ماه فروردين هشتم"
  .يافت انتشار همگاني

 دست به فروردين هفتم نامه رسيدن با
سوء و حقايق به ناگهان ايشان )ره(امام

 ششم نامه انتشار و برده هايي پي استفاده
 و حرام را خويش به منتسب فروردين

 دليل به همين. كند مي اعتبار بي را آن
 رويت كس هيچ را نامه ينا دستخط
 آن گران توطئه و مغرضين ولي ننمود،

 به دست ديگري هاي به صورت را
  .اند داده انتشار و چرخانده دست

در اين جا نامه هاي : انقالب اسالمي
متبادله ميان منتظري و خميني را به 

مي آورد و  68فروردين  8و  7تاريخهاي 
آنگاه نامه اي را نقل مي كند كه گويا 

  :است
 خبرنگار دهد كه مي سند زير نشان ●
 اطالعات وزارت با ايران در سي بي بي

   :است داشته همكاري
  

  :متن اين سند به اين شرح است
برادر گرامي جناب آقاي امين زاده     

  معاونت محترم مطبو عاتي و تبليغاتي
  با سالم

ض ميگردد در ايام دهه  احتراما معرو    
سيد هادي  فجر سال گذشته آقاي
اهللا منتظري با  هاشمي از دفتر آيت

آقاي محمد جواد مظفر مدير كل 
وقت اين اداره كل تماس حاصل 
نموده و اظهار داشته است كه دستيار 

سي در تهران به نام  بي خبرنگار بي
كپي كارت (آقاي عليرضا نوذري 

با آن ) خبرنگاري وي به پيوست است
ت با دفتر تماس گرفته و خواستار مالقا

جا  از آن. اهللا منتظري شده است آيت
كه اينجانب به عنوان معاون اداره كل 
و سرپرست اداره خبرنگاران مسئوليت 
ارتباط با برادران وزارت اطالعات را 
داشته و هرگونه سفر خبرنگاران 
خارجي اعم از ايراني يا غير ايراني به 

ها را با كسب نظر وزارت  شهرستان
كنم، عدم  اطالعات موافقت مي

هماهنگي خبرنگار مزبور را متذكر و از 
طريق دفتر خبرنگاران به وي اعالم 

طبق مقررات از قبل مسافرت به . شد
شهرستان و همچنين تماس با هر دفتر و 
ارگاني جهت مصاحبه را بايد به اطالع 

صورت  اين اداره كل رسانده و در
موافقت اقدام نمايد و با اينكه وي 

دستيار خبرنگار قبلي  ها در سمت سال
سي در تهران آقاي جهانگير  بي بي

بهروز مشغول بوده و از مقررات 
اطالع نبوده است لذا از سفر به شهر  بي

اهللا منتظري  قم و تماس با دفتر آيت
ك روز بعد از ابالغ امر ي. گرديد منع

فوق برادر فرجي از وزارت اطالعات 
طي تماس تلفني با اينجانب اظهار 

اهللا  آقاي نوذري با آيت": داشت
منتظري كار شخصي دارد و ما در 
جريان هستيم و با توجه به اين نكته 
شما به ايشان اجازه مراجعه به دفتر 

الزم به . آقاي منتظري را بدهيد
دانم اينجانب به عنوان رابط  توضيح مي

اداره كل همواره با حسن نظر و اعتماد 
ر متقابل با برادران وزارت اطالعات د

بخش مرتبط برخورد نموده و پيشرفت 

فعاليت امور مربوط به خبرنگاران 
خارجي بين دو ارگان انتظاري بيش از 

لذا با توجه به . دهد اين را نشان نمي
نظر مثبت برادران وزارت اطالعات 

سي با سفر وي  بي نسبت به خبرنگار بي
. به قم موافقت و اعالم گرديد

نظر خواهشمند است آن مقام محترم 
آمده و اخبار ادعايي  به مسائل پيش

سي درباره نامه  بي شبكه راديو بي
اهللا منتظري پيرامون اعدام  آيت

زندانيان نسبت به تمديد كارت 
الذكر بررسي و اوامر را  خبرنگار فوق

ضمناَتوضيحاَ عرض . ابالغ فرماييد
شود آقاي كامران فاضل خبر نگار  مي

 سي در تهران كه صرفا بي اول بي
آن ) غير فارسي(الملل  جهت بخش بين

هاي  شبكه همكاري دارد از فعاليت
اطالعي و نسبت  دستيار خود اظهار بي

به ادامه همكاري با وي اظهار عدم 
  )7. (تمايل نموده است

  سعيدپورعزيزي
سرپرست اداره كل مطبوعات و رسانه 

  هاي خارجي
نوشته و نامه ها كه به : انقالب اسالمي
  :، روشني پيدا مي كنند يمن توضيح ها

اساس نامه بر اينست كه قصد   - 1
داشته اند دست منتظري را از رهبري 

دست آويزي الزم بوده و آن . كوتاه كنند
دست آويز نيز نامه هاي اعتراض آميز 
منتظري به خميني در باره كشتار 

از اوائل بهمن ماه، . زندانيان بوده است
شده  نقشه بركناري او به اجرا گذاشته

  . است
و در اين قسمت از نوشته، نويسنده     

بر اينست كه مي بايد امري روي داده 
باشد كه خميني را سخت عصباني كرده 
باشد و البته آن امر انتشار نامه هاي 

اما از صفات متصدي . منتظري بوده است
امر مردم، به تصريح قرآن،  يكي اينست 

و خميني . كه خشم خويش را فروخورد
اره خويشتن را به خشم خويش مي همو
اما آيا عصبانيت او از انتشار نامه . سپرد

بوده است؟ پاسخ اين پرسش بنا بر 
  :اسناد، اينست

دستگيري سيد مهدي هاشمي بعد . 1.1
از  افشا شدن سفر هيأت مك فارلين به 

افشاي ماجرا افتضاح . ايران انجام گرفت
بين المللي و به تعداد كشورهائي كه به 

ايران «يران و عراق اسلحه مي فروختند، ا
در آن تاريخ است كه . پديد آورد» گيت

احمد خميني و ايران گيتي ها، خامنه 
اي و هاشمي رفسنجاني و دستيارانشان 
تصميم به عزل منتظري توسط خميني 

  . مي گيرند
تاريخ نامه اي كه از قول خميني به  2/1

مشكيني به خط احمد خميني نوشته 
استناد آن خامنه اي را كه  شد و به

مجتهد نيز نبود رهبر كردند و نيز تاريخ 
حكم خميني بر تشكيل هيأت براي 
جديد نظر در قانون اساسي و تاريخ قول 

امام در باره رهبر بعد (هاشمي رفسنجاني 
از خود فكر كرده اند و آن را در موقع 
خود اظهار مي كنند، ماههاي فروردين و 

بدين ترتيب، . هستند 68ارديبهشت 
بركناري منتظري از پيش تدارك ديده 

بنا بر نوشته عبداللهي نيز  –شده بود 
بركناري او از پيش طراحي شده بوده 

  و   -است 
و بنا بر غلط كردم نامه اي كه مي .1/3

خواسته اند به امضاي منتظري برسانند و 
در متن آمده است، نه اشاره اي به 

به اعتراض  افتضاح ايران گيت است و نه
به سخن . منتظري به كشتار زندانيان

ديگر، دو امر گوياي خيانت و جنايت را 
  .نمي توانسته اند مستمسك عزل او كنند

واقعه اي كه مي بايد روي مي  – 3و  2 
داد، بنا بر نوشته، انتشار نامه هاي 

اعتراض آميز منتظري به خميني بوده 
  اما . است

وذري كه بنا بر نوشته، علي رضا ن  -
عامل واواك بوده است، در اوائل بهمن، 
نامه را از يك مقام قضائي گرفته و 

چون دريافت كنندگان نامه . خوانده است
ها مقام هاي معيني بوده اند، وجود آنها 
در دست كسي كه آنها را به نوذري داده 
است، بمعناي انتشار نامه ها در سطح 

اطالع ديگري . رژيم در بهمن ماه است
يز حاكي از انتشار نامه در اين سطح ن

  .است
اما نه در نامه هاي متبادله ميان  -

خميني و منتظري و نه در غلط كردم 
نامه اي كه مي خواسته اند از منتظري 
بگيرند، اشاره اي به كشتار زندانيان و اين 

  . نامه ها نشده است
دو نامه از سه نامه در دو شماره انقالب  -

تا   67اسفند  22اريخ اسالمي، يكي به ت
تا  7و ديگري به تاريخ  68فروردين  6

يعني . منتشر شده اند 88فروردين  22
نامه كه از تركيه براي آقاي بني صدر 

 22پست شده بود، در روزهاي پيش از 
روز بعد از اطالع  60تا  50اسفند، يعني 

اين . نوذري،  به اقامت گاه او رسيده اند
تيار سازمان هاي نامه ها ترجمه و در اخ

مدافع حقوق بشر و وسائل ارتباط جمعي 
پرسشي كه نويسنده . قرار داده شده اند

مي بايد براي آن پاسخ مي جست 
چرا در همان تاريخ كه نوذري از : اينست

وجود نامه ها مطلع شده و متن آنها را 
خوانده است، بي بي سي كه مشغول 
ايجاد اختالف ميان خميني و منتظري 

خبر نگارش اين نامه ها و محتواي  بوده،
حكم (تاريخها آنها را منتشر نكرده است؟ 

تشكيل هيأت تجديد نظر در قانون 
اساسي و نامه هاي متبادله ميان خميني 
و منتظري و بركناري منتظري و نامه 
جعلي از قول خميني به مشكيني و 

حاكي از ) اظهار نظر هاشمي رفسنجاني
مان بوده آنند كه عزل منتظري هم ز

است با فراهم آمدن اسباب تجديد نظر 
در قانون اساسي و تعيين جانشين براي 

در رژيم (با توجه به قول ريگان . خميني 
كساني هستند كه از مرگ خميني 
خوشحال هستند و اين كسان از طريق 

و با ) اسرائيل با ما در ارتباط بوده اند 
هاشمي ( توجه به نوشته مك فارلين 

و خامنه اي و همكارانشان از  رفسنجاني
طريق اسرائيل به امريكا پيام مي دهند 
كه در صورتي كه امريكا از دولت آنها 
حمايت كند، حاضرند خميني را هم 

و با توجه به نقش بي بي سي ) بكشند 
كه از ماه ها پيش بكار ايجاد اختالف 
ميان خميني و منتظري مشغول بوده 
ا است، كودتاي بر ضد منتظري، ب

پشتيباني امريكا و انگلستان انجام گرفته 
هرگاه نامه : و پرسش مهم اينست. است

هاي منتظري هم در روز ارسال منتشر 
مي شدند و اعتراض او به سازش پنهاني 

به موقع علني مي شد، ) ايران گيت(
كودتا مي توانست همانطور انجام بيابد 
كه يافت و يا مجبور مي شدند، برخي از 

ا قرباني كنند؟ رفتار رژيم در متصديان ر
مواردي از اين نوع، دليل بر اينست كه 
انتشار بموقع اعتراض و اطالع، وضعيت را 

اينطور كه نوشته و سند . ديگر مي كرد
  حاكي است بنا بر بركناري منتظري بوده 
است، انتشار دير هنگام اطالع از ورود 
هيأت مك فارلين به ايران و نيز نامه 

، مانع از آن شدند كه او به هاي اعتراض
بركنار شود كه بنا بر اين » جرائمي«

نوشته، مي خواسته اند او خود را مرتكب 
  . آنها بداند

سخن سيد هادي هاشمي به نوذري   - 4
تصديق نگارش اعتراض نامه ها به 

هرگاه نوذري نماينده . خميني بوده است
بي بي سي بود، مي بايد آن رسانه را از 

  مه و تصديق نگارش آن توسط محتواي نا
مسئول دفتر منتظري آگاه مي كرد اما 

با تصديق نگارش . اين كار را نكرده است
نامه ها،  نياز بكار ديگري جز دادن متن 
. نامه ها، حتي يكي از آنها به نوذري، نبود

واواك مي توانست اين كار را بكند و در 
كار منتظري را  67همان اوائل بهمن 

هي است نوذري بمثابه مأمور بدي. بسازد
  واواك بروز نمي داد واواك نامه ها را در 

  
  7در صفحه 

 تكرار گذشته يا تغيير؟
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پس يا انتشار . اختيار او گذاشته است
نامه بكار عزل منتظري نمي آمده است و 

  .يا مقدمات ديگر آماده نشده بوده اند
اظهار شگفتي احمد خميني بسي   - 5

زيرا در آن هنگام، وزير واواك . معني دارد
ري شهري، داماد مشكيني و دشمن 

فالحيان معاون او بود و . منتظري بود
بر كسي . واواك در يد احمد خميني بود

پوشيده نيست كه احمد خميني در 
پس او نمي . بود» بعد از امام«تدارك 

توانسته است از فرستادن نوذري به نزد 
او نيز بدون . منتظري بي اطالع باشد

خامنه اي با اطالع هاشمي رفسنجاني و 
جز اين كه . انجام نقشه موافقت نمي كرد

او قباي رهبري را بر قامت خود مي 
دوخت و از قول پدر خطاب به مشكيني 

كارشناسان بين المللي (نامه جعل كرد 
خط تصديق كردند كه خط نامه همانند 

براي اين كه ) خط احمد خميني است
هنوز . راه را براي رهبري خود هموار كند

جعلي منتشر نشده، توجيه مي شد نامه 
كه حتي رهبر الزم نيست مجتهد جامع 

آنچه واقع شد حاكي از . الشرائط باشد
آنست كه هاشمي رفسنجاني و خامنه اي 
و دستيارانشان، نقشه ديگري در سر 

نقشه اي كه اجرا شد و به . داشته اند
دنبال اجرايش،  كشتن احمد خميني را 

  .ايجاب كرد و او را كشتند
اين استدالل كه چه عيب دارد  – 6

شود، » امام«منتظري قرباني حفظ اعتبار 
همان استداللي است كه استالين مي 
كرد وقتي سران حزب را گرفتار زندان و 

اين اعترافها ناحق : شكنجه و اعتراف كرد
هستند اما بخاطر حفظ اعتبار حزب 

آنها هم اعتراف كردند و . اعتراف كنيد
در برابر، بنا بر . شدندمحكوم و اعدام 

اسالم، متهم كردن بي گناهي به گناهي 
و ناگزير كردن او به اعتراف است كه 

را بي اعتبار مي كند و به او » رهبر«
وقتي در مورد . ضربه وارد مي كند

منتظري به ضد اسالم عمل مي شده 
است، مي توان فهميد كه قدرتي با صفت 

مي  فراگير، تا كجا با اسالم تضاد پيدا
كند و هزاران تن را قرباني مي كند و 
ملتي را به اسارت سالح بدست ها در مي 

  .آورد
سند حاكي است كه وزارت ارشاد   -  7

تابع واواك بوده است و ماجراي فرستادن 
نوذري به سراغ منتظري، بدون تعقيب 

سال، نامه اي  20در طول . مانده است
. اداري در اين باره انتشار پيدا مي كند

درست در زماني كه بي بي سي نظير 
بدين . همان نقش را بازي مي كند
دولت ( ترتيب، گذشته اي حال شد 

و اين حال، هرگاه ) ايران گيتي ها
جنبش مردم آن را تغيير ندهد، آينده 

اين شب تاريك بازخواهد : خواهد شد
پائيد اگر جنبش همگاني شب را كوتاه 

  .نكند و سپيده آزادي را ندماند
     . ط كشي ها در متن از ما هستندخ ●

... هاشمي رفسنجاني و
دركار آنند كه ديوي را 

ساخته اند  مهاركنندكه خود
بدون اينكه مردم ايران 

را  حق حاكميت خود
  :بازيابند

كيهان از وجود طرحي  خبر * 
مي دهد كه مجمع تشخيص 

  !:مصلحت تهيه كرده است؟
  
خبر  كيهان، ١٣٨٨ اسفند   ١در  ◄

روحاني ورضايي  هاشمي،داده است که 
براي تغيير قانون انتخابات و حذف 

، طرحی تهيه شوراي نگهبان
بنا بر اين . کرده اند
طرح مزبور كميسيون روزنامه، 

ملي انتخابات را جايگزين شوراي 
  :كرده است نگهبان

كه طرح مورد متاسفانه بايد گفت «     
اشاره در چارچوب فتنه اخير قابل 
ارزيابي است و از آنجا كه برخي از 
تهيه كنندگان طرح، اگر با فتنه اخير 

 - ندكه بعضاً بوده ا - همراه نبوده اند
عليه فتنه گران نيز مواضع روشن و 
مرزبندي شده اي نداشته اند، احتمال 
 - آن كه طرح ياد شده، تالش و تقاليي

براي دميدن در تنور  -ثمرالبته بي 
فتنه شكست خورده اخير باشد، دور از 

  !انتظار نيست
اين تالش مخصوصاً بعد از     

دي ماه و حماسه  9راهپيمايي بي نظير 
بهمن ماه، بسيار عجيب به 22بي سابقه 

نظر مي رسد و گويي برخي از آقايان 
هنوز پيام روشن و پرصالبت توده هاي 

را دريافت چند ده ميليوني مردم 
  ...!نكرده اند ويا خداي نخواسته

طرح  ۵و در بند ! آقايان لطف كرده    
پيشنهادي خود كه به تركيب 

اختصاص » كميسيون ملي انتخابات«
دارد، از شوراي نگهبان نيز ياد كرده و 
به عنوان يكي از اعضاي اين كميسيون، 

يك نفر از اعضاي شوراي « :آورده اند
ن شورا، به عنوان نگهبان به انتخاب آ

  ! »ناظر و بدون حق رأي
طرح ياد شده، نكات درخور نقد و    

غيرقانوني و غيرمنطقي ديگري نيز دارد 
 21كه از آنها مي گذريم و تنها به بند 

اين طرح اشاره مي كنيم كه در آن به 
گونه اي زيركانه درباره يكي از شرايط 

  :داوطلبان آمده است
طلبان نسبت به تعهد و پايبندي داو«   

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و 
التزام عملي نسبت به احكام اسالم 

  »)التزام اقليت ها به احكام دين خود(
در اين بند با ظرافت خاصي، التزام     

عملي به اصل واليت فقيه، يعني همان 
نكته كه مشكل اصلي و هميشگي 
دشمنان و از جمله سران فتنه بوده، 

ممكن است گفته . ستحذف شده ا
احكام «شود، التزام به قانون اساسي و 

! مي تواند جايگزين آن باشد» اسالم
كه بايد گفت؛ روال تعريف شده در 

» كلي گويي«قانونگذاري، اجتناب از 
به عنوان مثال، فالن . است» ابهام«و 

كانديدا بعد از حضور در مسئوليت مي 
تواند قانون اساسي و حكم و نظر ولي 

يه را ناديده بگيرد و در پاسخ ادعا فق
و !!كند كه بنده، مثالً مقلد آقاي صانعي

و اين آقايان، فالن نظر ! هستم... يا 
را قبول ندارند و يا ) ره(حضرت امام

تعامل «همراهي و همكاري با آمريكا را 
  »...مي دانند و! »سازنده

: و از قول حسن روحاني گفته است ◄
ه كار جلس 20بر روي اين طرح، 

  .كارشناسي انجام گرفته است
  
مجمع : توضيح محسن رضائي*

به اين كار » رهبر«به دستور 
  :مشغول است

  
اسفند، محسن رضائي توضيح  1در  ◄

مصوب و اجرايي شدن : داده است
هاي كلي انتخابات در ايران را  سياست

گيري و دستور مقام  منوط به تصميم
هاي كلي  سياست. استمعظم رهبري 

شده در مجمع تشخيص مصلحت بحث 
نظام در حكم پيشنهاد به مقام معظم 
رهبري است و اگر رهبر انقالب 
تصويب كنند به سياست كلي نظام 

 .شود تبديل مي
محسن رضايي در پايان جلسه امروز     

مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
ما همه نظرات  :گفتن راگانخبر

نخبگان و همچنين قواي سه گانه را 

دهيم و به پيوست  قرار مي مورد بحث
ها را به مقام معظم رهبري  آن سياست
كنيم و تا زماني كه ايشان  منعكس مي

اند ، اين  نظر خود را اعالم نكرده
پيشنهادها سنديت و قابليت اجرا 

 .نخواهند داشت
هاي كالن كشور در  سياست     

چارچوب قانون اساسي است و 
هاي  توان در سياست گاه نمي هيچ
ن، نظارت شوراي نگهبان را حذف كال
هاي كالن بعد از  چرا كه سياست . كرد

قانون اساسي و قبل از قوانين مجلس 
  . است و از قانون اساسي تخطي ندارد

و تا كنون نيز مجمع تشخيص     
مصلحت نظام بر اساس همين امر عمل 

از اين رو اگر كساني  .كرده است
 اطالع ندارند و مسائل ديگري را مطرح

كنند بايد اطالعاتشان را تكميل  مي
نامه مجمع  كنند و قوانين و آيين

تشخيص مصلحت نظام را كه به 
تصويب مقام معظم رهبري رسيده 

 .است، بخوانند
آقاي پورمحمدي وزير كشور وقت    

اي به محضر  حدود دو سال پيش نامه
رهبر انقالب فرستادند و در آن نامه 

مداوم عنوان كردند به دليل تغيير 
قانون انتخابات به قانوني نياز داريم كه 
ثبات داشته باشد و با تغيير مجالس و 

وزير اطالعات نيز . ها، تغيير نكند دولت
هاي خود را در اين ر ابطه طي  نگراني

اي به مجمع تشخيص مصلحت  نامه
نظام ابراز كرده و گفته بودند خوب 
است ثباتي در قانون انتخابات به وجود 

 .بيايد
پس از آن، دستور مقام معظم     

رهبري خطاب به مجمع صادر شد و 
 :اي به مجمع فرمودند ايشان در نامه

اي  پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده«
است كه ابتدا الزم است در صحن 
اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
حضور خودشان مورد بحث و بررسي 
قرار بگيرد و بعد از آن مجمع نظر 

را نسبت به اين پيشنهاد مشورتي خود 
به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي 

بر اين اساس تا كنون دو » .گرفته شود
بار دستور مقام معظم رهبري به 
كميسيون مربوطه رفته و مجددا به 
صحن مجمع برگشته است و حتي يك 
بار هم اين مباحث خدمت رهبر 
انقالب ارائه شد و دوباره ايشان به 

كار دوباره ادامه پيدا  مجمع فرمودند
  .كند

اما اطالعاتي كه ما : انقالب اسالمي
  :توانسته ايم تحصيل كنيم عبارتند از

  
اطالعات توضيح دهنده طرح * 

  :مجمع تشخيص مصلحت
  
نوشته كيهان شريعتمداري را كه  – 1

در . وارونه كنيم، واقعيت مي شود
حقيقت، بعد از شكست افتضاح آميز 

ميدان (بهمن  22دي و   9رژيم در 
، )هزار طرفدار رژيم 50آزادي با 

عالوه بر موسوي اردبيلي و هاشمي 
كه قبل از افتضاحي كه  –رفسنجاني 

بهمن مردم خامنه اي و رژيم را  22در 
بدان گرفتار كردند،  با خامنه اي 

كسان ديگري از    - ديدار كرده اند 
، از جمله الريجاني، »اصول گرايان«
خامنه اي گفته اند مجلس، به » رئيس«

مي بايد راهي براي بيرون رفتن از 
  .بحران داخلي جست

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت   - 2
منصوبان خامنه اي هستند و بدون 
كسب موافقت او، دست بكار تهيه طرح 

در واقع نيز، پس از . نمي شوند

موافقت او، وارد عمل شده و طرح را 
قول محسن رضائي در . تهيه كرده اند

  .مورد صحيح است اين
است و » انتخابات«طرح مربوط به  – 3

مربوط مي شود نه به گرفتن  اساسا 
حق نظارت از شوراي نگهبان بلكه به 

» احراز صالحيت نامزدها«گرفتن حق 
از شوراي نگهبان و سپردنش به 

به سخن . كميسيوني با تركيبي ديگر
ديگر، همچنان آزادي نامزد شدن، بنا 

انتخاب كردن، برقرار براين، آزادي 
  . نمي شوند

در طرح، تدابير ديگري نيز، از  – 4
عدم مداخله پاسداران در «جمله جمله 

، به خامنه اي پيشنهاد مي »انتخابات
بگمان تهيه كنندگان طرح، . شوند

هرگاه خامنه اي تدابير را به اجرا 
گذارد،  جنبش همگاني فرو مي 

  . خوابد
از  مقصود تهيه كنندگان طرح – ۵

التزام به قانون اساسي و احكام اسالم نه 
. آنست كه كيهان مدعي شده است

مقصود راضي كردن موسوي و كروبي 
اصول ديگر قانون اساسي : است

نيز ) مربوط به حقوق انسان و مردم (
شريعتمداري مي .  رعايت خواهند شد

داند مقصود چيست اما الزم مي بيند 
  .جبهه بگيرد

قت خامنه اي با تهيه با وجود مواف  -  6
مجلس اين : طرح،  حسينيان مي گويد
در واقع، . طرح را رد خواهد كرد

از . خامنه اي، از ترس،  دو دل است
طرفي مي داند تهران را به اشغال يك 

هزار نفري  100نيروي مسلح 
بي  درآوردن، او را در دنيا، كامال 

اعتبار كرده است و اگر نكوشد 
پاه نشان دهد، در استقالل خود را از س

درون كشور نيز، بسيار ضعيف مي شود 
و از طرف ديگر، در خود ياراي مقابله 

. مالي را نمي بيند –با مافياهاي نظامي 
اينست كه طرح موضوع زور آزمائي 
شده و نوشته كيهان، در واقع، پرده را 
كنار مي زند تا مردم زورآزمائي را 
  .ببينند كه در پشت پرده، بعمل مي آيد

ديگر جاي ترديد نيست كه خنثي  – 7
كردن بيش از پيش موسوي و كروبي، 

با . سبب عبور از اصالح طلبان مي شود
توجه به روياروئي آشكار رژيم با 
روحانيت و تشديد بحران اقتصادي، 
رژيم سپاه پاسداران غير منسجم قابليت 

راه حل اينست كه به . بقا پيدا نمي كند
ان اصالح بخشي از خواستهاي رهبر

  . طلبان توجه شود
اسفندماه كروبي تأييد كننده  3بيانيه  ●

در اين بيانيه، . هفت اطالع باال است
بهمن،  22كروبي مي گويد كه در 

تهران اشغال نظامي شده و ميدان 
آزادي بهنگام سخنراني احمدي نژاد 

او از رژيم مي . خالي بوده است
خواهد با رفراندوم در باره كوتاه 

دست شوراي نگهبان از كردن 
اجازه اجتماع . انتخابات، موافقت كند

بدهد تا معلوم شود مخالفان چه تعداد 
او در . و موافقان رژيم چه تعداد هستند

فوريه  22(مصاحبه با كوريه دوال سرا 
گفته است در دوره شاه ارتش ) 2010

چون سپاه در انتخابات دخالت نمي 
 كرد و قانون اساسي وحي منزل نيست
و هرگاه مردم بخواهند مي توانند آن 

  .را تغيير دهند
مورد باال، بنا نيست كه مردم  7بنا بر      

. ايران حق حاكميت خود را بازيابند
البته اگر  –بلكه بنا است معامله اي 

مالي خود را ناگزير  –مافياهاي نظامي 
انجام بگيرد  –از تن دادن به آن ببينند 
  .دو سر مردم بي كاله بمان

همانطور كه مي دانيم، اين نخستين      
. طرح نيست، چندمين طرح است

خامنه اي، بي » نه«طرحهاي پيشين با 
قرائن و امارات حاكي از . نتيجه شدند

آنند كه اين طرح نيز بسرنوشت 
  . طرحهاي پيشين گرفتار مي شوند

و بر فرض كه اين طرح تصويب       
و  شود و به اجرا گذاشته شود، گذشته

. حال تغيير نمي كنند ادامه مي يابند
چرا كه واليت مطلقه فقيه سرجاي 
خود مي ماند و از قدرت، سهم شير را 

مالي و نماينده اول  –مافياهاي نظامي 
و دوم آنها، خامنه اي و احمدي نژاد 
مي برند و بمحض رها شدن جنبش از 
سوي مردم، خورده نانهاي ته سفره 

كاران سنتي و قدرت را نيز از محافظه 
  .اصالح طلبان بازپس مي گيرند

براي اين كه گذشته و حال تغيير      
كند و در اين جهت كه واليت جمهور 
مردم برقرار شود، مردم مي بايد به 
جنبش خود تا ايجاد اين تغيير ادامه 

  . دهند
  

: حمله به هاشمي رفسنجاني* 
  :ابوموسي اشعري يا عمروعاص؟

  
اري، محسني اژه به دنبال شريعتمد   

اي و الهام نيز هاشمي رفسنجاني را 
  :مورد حمله زباني قراردادند

كل كشور خاطرنشان  دادستان ◄
در بسيارى از مواقع انسان گرفتار : كرد

مستقيم نفس خود بوده و گاهى اوقات 
نيز گرفتار چيزى است كه به آن تعلق 

تواند مال، موقعيت،  يافته است كه مي
 .ند باشدزن و يا حتى فرز

از هاشمي رفسنجاني (كسانى      
كه چه بسا خود ) صحبت مي كند

انحراف فكرى ندارند و فرد زرنگ و 
باهوشى هستند اما آنچنان تعلق 
خاطرى به فرزند يا همسر خود دارند 

كنند  كه آنها او را بدبخت و بيچاره مي
تواند  و اين امر براى افراد مختلف مي

بعد از انقالب پيش بيايد و بزرگانى در 
د كه نو حتى در حال حاضر وجود دار
آنها از . گرفتار زن و بچه خود هستند

گذرند اما از بچه خود  حق مي
 .گذرند نمي
گاهى اوقات اين تعلق خاطر به      

ها بار پيش آن  رسد كه ده جايى مي
شود كه فرزند تو  فرد رفته و گفته مي

خراب شده و دچار فساد مالى است يا 
برخورد كن يا اجازه بده ديگران خود 

  برخورد كنند اما اين تعلق خاطر انسان 
 هكند ك اى كر و كور مي را به گونه

دهد كه  حتى فرد به خود اجازه نمي
 .قبول كند اين مسائل صحت دارد

اگر فرد ناموثق و ناشناسى بيايد به او     
خبرى دهد، بالفاصله آن موضوع را 

آيد  د و ميكن قبول و آن را مطرح مي
گويدآن جمعيتى كه در دفاع از  و مي

نظام و اسالم و واليت آمده بودند با 
آنهايى كه اعتراض دارند يا ضد انقالب 

انصاف  خوش.هستند ۵٠-۵٠هستند،
گويى بعد  چه اساسى مي بررا  ۵٠-۵٠
كس آمده اين موضوع  گويد فالن مي

 .را گفته است
اين عمل به معناى آن است كه     

ى كه در راستاى خاص خودش آنجاي
است ولو يك فرد غيرموثق باشد آن را 

كند  پذيرفته و براساس آن قضاوت مي
و توقع دارد ديگران هم باور كنند اما 
اگر نسبت به آنچه تعلق خاطر پيدا 

نفر موثق رفته و براى  10كرده و اگر 
و مدرك ببرند،او  ارشاو فيلم و گز

  .كند كس را قبول نمي حرف هيچ
است  يبه يادآور الزم :قالب اسالميان

  بود كه بعد از روز  يكه اين رفسنجان
  

  8در صفحه 

 تكرار گذشته يا تغيير؟
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قدس گفته بود نسبت جمعيت طرفدار 
در باره . بود 50-50رژيم و معترضين

 يرا به رفسنجان 50-50كه نسبت  يفرد
«  يمنتقل كرد نيز برخالف گفته اژه ا

 ينبود بلكه زاكان» فرد ناموثق و ناشناس 
 فردولگرايان افشا كرد كه اين از اص
در  يخامنه ا يبوده است و وقت يالريجان

ديدار سران سه قوه به اين مساله اشاره 
 .طفره رفت يكرد الريجان

و  يبه موسو يدر اين سخنران يا اژه
هم بدون نام بردن از آنها حمله  يكروب

كرد و گفت چون رئيس جمهور نشده اند 
 »ينمجه«و » به همه چيز پشت كرده«

  )شده اند
  
غالمحسين الهام نيز هاشمي  ◄

رفسنجاني را ابوموسي اشعري 
  .خوانده است

  
اما هاشمي رفسنجاني : انقالب اسالمي

زيرا . با عمروعاص قابل مقايسه است
هاشمي رفسنجاني بود كه خامنه اي بي 
سواد را، با جعل نامه و قول از خميني، 

ابوموسي فريب عمرو عاص . كرد» رهبر«
را از خالفت خلع ) ع(رد و علي را خو
اما اينك عمرو عاص زمان ما، . كرد

شمشير خليفه اي كه تراشيده است را 
. آماده فرود آمدن برگردن خود مي يابد

خامنه اي در فساد و خيانت و جنايت از 
معاويه پيشي گرفت اما در تدبير و 

  .مديريت از يزيد هم كم آورد
  

      كه  سندها و خبرها
گذشته حال :دمي گوين

  :شدوآينده مي شود اگر
  

مرگ ژنرال الكساندر هيگ، * 
نخستين وزير خارجه ريگان، پس 

اكتبر «از اينكه او در پي معامله 
به رياست جمهوري » سورپرايز

  :رسيد
  
خبر ) فوريه 22(واشنگتن پست  ◄

داده است كه آلكساندر هيگ، روز 
از جهان رفته  2010فوريه  20شنبه 
وزهاي انقالب، فرمانده او در ر. است

قواي امريكا در اروپا و فرمانده عالي 
قواي ناتو بود و معاون او، ژنرال هايزر، 
براي نجات رژيم و تثبيت حكومت 

در دوران جنگ . بختيار به ايران آمد
ايران و عراق وزير خارجه امريكا بود و 
پس از آن، همچنان با خامنه اي و 

حفظ  هاشمي رفسنجاني ارتباط خود را
  :كرد
در باره دليل مأموريت ژنرال هايزر  ●

به ايران، حفظ حكومت بختيار و نجات 
غير خاطرات كارتر، . رژيم بوده است

رئيس جمهوري امريكا در دوران 
انقالب و برژنسكي مشاور امنيتي او و 
ديگر همكارانش و نيز اسناد امريكا، 
بتازگي اسناد سري انگلستان كه مهر 

گرفته شده است، اين سري از آنها بر
  :واقعيت را بيان مي كنند

پارسونز ) ۵٧ دي 16(روز ششم ژانويه «
سفير بريتانيا در آخرين روزهاي 
ماموريتش در تهران از سوليوان 
همتاي آمريكايي خود درباره سفر 
مرموز ژنرال رابرت هايزر معاون 
فرماندهي نيروي هوايي آمريكا و 

او گزارش هاي مربوط به اهداف سفر 
دستور براي هماهنگ كردن «مبني بر 

فرماندهان ارتش ايران و جلوگيري 
آنان از انجام اقدامات فردي يا 

سوليوان ضمن . وال كردئس »گروهي
تاكيد بر سفرهاي مكرر قبلي هايزر به 

ايران به داليلي متفاوت از سفر كنوني، 
عنوان كرد كه سفر ژنرال آمريكايي به 

، ولي هايزر ايران با رضايت شاه بوده
تاكنون موفق به ديدار با فرماندهان 

در . كليدي ارتش ايران نشده است
يك گزارش ديگر از قول گري سيك 

بسيار "ماموريت ژنرال هايزر در تهران 
توصيف و بخشي از  "موفقيت آميز

: هدف آن اين گونه بيان شده است
متقاعد ساختن رهبري ارتش در "

شاه به  حمايت از بختيار، باوجود رفتن
عنوان محور اصلي تمركز و وفاداري 

 ".آنان
به گفته سوليوان ديگر ماموريت     

هايزر در ايران تالش براي پرداخت 
سريع هزينه ها و دستمزدهاي معوقه 
. دولت ايران به نيروهاي آمريكايي بود

در اين راه ارتشبد حسن توفانيان 
رييس خريدهاي ارتش، شيرازي معاون 

ادري رييس بخش نقل بانك مركزي، ن
و انتقاالت خارجي بانك مركزي ايران 
در حال كمك به هايزر بودند كه اين 

  ».مساله به سرعت صورت گيرد
به نقل از سايت ديروز و امروز متعلق  ●

خط كشي زير جمله  –به مجيد تفرشي 
  . ها از انقالب اسالمي است

وقتي الكساندر هيگ به وزارت  ●
ري به خارجه امريكا رسيد، سف

در بازگشت، . كشورهاي خاورميانه كرد
. نامه اي محرمانه اي به ريگان نوشت

انقالب اسالمي ترجمه  –در اين نامه 
به تازه . فارسي آن را انتشار داده است

ها در باره اكتبر سورپرايز مراجعه  
در اين نامه، او به ريگان نوشته  –كنيد 
رؤساي دولتهاي منطقه به من : است
نگ را عراق با چراغ سبز ج: گفتند

امريكا بر ضد ايران آغاز كرد آيا 
حكومت جديد همان سياست را دارد 
و يا خير؟ افتضاح ايران گيت معلوم 
كرد كه حكومت ريگان نيز بنا بر آن 
دارد كه جنگ در سود امريكا و 

قول آلن كالرك، (انگلستان و اسرائيل 
ادامه ) وزير دفاع در حكومت تاچر

  . پيدا كند
پس از استعفاء از وزارت خارجه،  ●

مشاور رئيس جمهوري امريكا باقي ماند 
و بگفته خود او، از طريق هادي خامنه 
اي با علي خامنه اي و از راه رفيق 
دوست، با هاشمي رفسنجاني، ارتباط 

  .خود را حفظ كرد
و بر ايران، ترتيب دهندگان معامله      

كه در پي » اكتبر سورپرايز«پنهاني 
ايران «شاي افتضاح ايران گيت، اف

عنوان گرفتند،  همچنان، » گيتي ها
اين خائنان بودند . حكومت مي كنند

سال، براي  8كه جنگ را بمدت 
استقرار استبداد تبهكار خويش و در 

ادامه دادند و » انگلستان و غرب«سود 
امروز نيز، بنا بر قول ژنرال پترائوس، 

در بهترين خانتگزاران منافع امريكا 
  .منطقه هستند

  
بهشتي هم محبوب امريكا و * 

هم محبوب انگلستان و مطلوب 
آنها براي رياست دولت بوده 

  :است
  

در نيمه دوم ماه اكتبر تا روزهاي 
نخست نوامبر، هنري پرشت در راس 
يك هيات آمريكايي به مدت دو هفته 

سفري كه تنها سه روز . به تهران رفت
اشغال قبل از حادثه گروگانگيري و 
پرشت . سفارت آمريكا به پايان رسيد

در راه بازگشت به آمريكا در ديداري 
با مقامات بريتانيا در لندن خالصه اي از 

  .اين سفر پرماجرا را ارايه كرد
به گفته رييس ميز ايران در وزارت     

خارجه آمريكا، دولت ايران تا حد 
زيادي نامطمئن و كم تجربه مي نمود 

. ن خطر خارجي بودكه به شدت نگرا
به نظر پرشت، در بين كساني كه با او 

آيت اهللا سيد ديدار كرده بودند، 
با فاصله بسيار جالب "محمد بهشتي 

ترين فرد بود كه با اعتماد و به انگليسي 
سخن مي گفت و به واسطه پنج سال 
اقامتش در هامبورگ درك معقولي از 

با اين همه او در بين . غرب داشت
را  وط نامحبوب بود و اطبقه متوس

پرشت در  ".فرصت طلب مي دانستند
فكر مي ": ادامه سخنانش عنوان كرد

كند كه آمريكا به عنوان يك احتمال 
آشكار در آينده مي تواند با بهشتي 

در اين ديدار بهشتي در  ".تعامل كند
پاسخ به سوال پرشت درباره امكان 

 "به كشور "ايرانيان تبعيدي"بازگشت 
از بازگشت آنان حمايت مي گفت كه 

كند، ولي حاضر نيست به خاطر آنان 
  .آموزه هاي انقالب را زير پا بگذارد

بهنگام : به ياد مي آورد: انقالب اسالمي
كشته شدن بهشتي، سليون آخرين سفير 
امريكا در ايران، در رثاء او مقاله اي 

در آن مقاله نيز از همين . نوشت
هرگاه  سخن بميان آورده بود» تعامل«

در . بهشتي در رأي دولت قرار مي گرفت
سفارت امريكا نيز اسناد در باره بهشتي 

چه اندازه . بودند و به خميني داده شدند
اين اسناد در ترس خميني از تصرف 
دولت توسط بهشتي و حذف بهشتي اثر 
داشته است؟ پرسشي است كه خواباندن 
پرونده انفجار حزب جمهوري اسالمي و 

اين انفجار، از هر از چندي  نسبت دادن
به گروهي، اماره ايست بر اينكه حذف 
شدن بهشتي، حذف شدن يك مزاحم 

  .بوده است
شركت  60آنها كه در كودتاي خرداد      

داشتند و بعنوان قاضي و زندانبان و 
شكنجه گر شركت داشتند، باتفاق دست 

، 88پرورده هاي خود در كودتاي خرداد 
  :شركت كرده اند

  

      ارشناسي كودتاتب
–  10  

  
فهرست كساني كه زير چتر * 

قوه قضائيه در كودتاي خرداد 
 88و در كودتاي خرداد  60

  ):دنباله(شركت داشته اند 
  
در تكميل فهرست افراد در خدمت    

قوه قضاييه و بازجويان زندانها و 
شكنجه گران و دادياران و دادستانها و 

ا  جهت مسئوالن زندانها، اسامي زير ر
  : اطالع مردم ايران انتشار مي دهيم

در  مدير كل زندان بابل ،آقا پور- ۵١
  .دهه شصت 

رييس  آقا زاده، حجت االسالم،- ۵٢
ذربايجان آكل دادگستري استان 

   .شرقي
آقا صادقي، مدير كل زندانهاي  - ۵٣

  . استان مركزي
آقا عليخاني نماينده كنوني  - ۵۴

محاكم او سالها در دادگاهها و . مجلس
شرعي، مشغول محاكمه مبارزان بود و  

  .اينك به اصالح طلبان پيوسته است
 رييس ،سيد علي اكبرآقا ميري،  - ۵۵

شوراي مركزي جامعه اسالمي ناصحين 
ملي و  مناديان اتحاد، عضو استان قم

  . ، مرتبط با قوه قضاييهانسجام اسالمي
آقايي، ناصر، از بازاريان عضو باند  - ۵۶

زندان اوين، بعد از  الجوردي در
  . 60كودتاي سال 

سرپرست  ،براهيم خانيا -۵٧
  .دادگاههاي تجديد نظر استان تهران 

 ابراهيمي، حجت االسالم، از -۵٨
قضات جنايتكاري كه سالها در زندان 
اوين در حكم قاضي و حاكم شرع 

  .احكام بسياري را صادر نمود 

رييس مركز ابراهيمي، حسين،  - ۵٩
نماينده  ور مساجد،رسيدگي به ام

مجلس، عضو جامعه روحانيت مبارز، از 
  .اعضاي وابسته به قوه قضاييه

ابراهيمي، عبدالجواد، ازشاگردان - 60
مصباح يزدي عضو قوه قضاييه نظام 

  .واليت مطلقه
ابطحي، سيد عباس، پاسدار و  - 61

شكنجه گر زندان و راننده حسينعلي 
  . نيري حاكم شرع زندان اوين

حسني، دادستان عمومي  و ابوال - 62
  . انقالب  ماهشهر

ابوترابي،  علي ازشاگردان مصباح  - 63
  .يزدي،  وابسته به قوه قضاييه

احمد، ازشاگردان  ابوترابي، - 64
  .مصباح يزدي،  وابسته به قوه قضاييه

دادستان انقالب ارتش كه  ،اتابكي - 6۵
 بر ضدموجب صدور احكام بسياري 

 .دشنظاميان مبارز 
حمد،احمد، مسئول روابط ا - 66

عمومي زندان اوين، عضو حزب ملل 
اسالمي، عضو هيات موتلفه اسالمي، 
. مسئول تربيت بدني بنياد جانبازان

  60شريك در كودتاي سال 
شعبه  داديار احمد زاده، ماشاءاهللا، - 67

ششم اجراي احكام كه مانند ديگر 
احكام صدور و اجراي دادياران در 
  .شركت داشت

دي، از دادياران كه به احم - 68
رياست زندان رسيد و بعدها به دليل 

  .فساد مالي اخراج شد 
احمدي، حجت االسالم، حاكم  -69

  . شرع كردستان در ابتداي انقالب
حجت االسالم، مدير كل  احمدي، - 70

  .زندانهاي استان هرمزگان
از مسئوالن و احمدي، ناصر،  - 71

بود كه موجب  دادياران زندان اوين
  .د مي شدام جوانان اع

احمدي، از معاونان دري نجف  - 72
  88آبادي در دادستاني در كودتاي 

احمدي ميانجي، رييس شوراي  - 73
  . حل اختالف قوه قضاييه

همسر حسن  نيره، اخوان بيطرف، - 74
عضو  نماينده مجلس، كامران،

از حاميان كودتاي  كميسيون قضايي،
88  
آذر شهر، محمد تقي، رييس - 7۵
ن غير رسمي و مخفي واقع در زندا

 88ميدان فلسطين كه در كودتاي سال 
مسئوليت بازداشت معترضين و  شكنجه 

  . آنها را بر عهده داشت
آذرمهري، مديركل زندانهاي  - 76

  . استان سمنان
ز حكام آذري قمي، آيت اهللا، ا - 77

دادستان شرع در اوايل انقالب كه 
دهها حاكم . دادگاه انقالب تهران شد

 تحت نظراو،رع دادگاه هاي انقالب ش
 .صدها نفر را به اعدام محكوم كردند

زماني مدعي شد كه ولي فقيه مي 
اما . تواند توحيد را هم تعطيل كند

زماني ديگر، به مخالفت با رهبري 
روزنامه رسالت را . خامنه اي برخاست

كه او ايجاد كرده بود از دستش 
 . گرفتند و در قم، در انزوا، مرد

اراكي، محسن، آيت اهللا، رييس - 78
دادگاههاي انقالب خوزستان و 

در سالهاي . كرمانشاه در ابتداي انقالب
بعد نيز، او در امور قضايي بسيار پركار 

به دستور خامنه اي به عنوان . بود
نماينده رهبري، مسئوليت مركز اسالمي 

در حال . لندن را بر عهده گرفت
ي حاضر نماينده مجلس خبرگان رهبر

  .است
رئيس كميته  ،مهدياربابي،  -  79

سعدآباد شميران كه مدتي رئيس هيأت 
شد، از گردانندگان تيم  فوتبال تهران

او سالها بازجو و . فوتبال كوثر بود
شكنجه گر زندانها بعد از كودتاي سال 

  .بود 60
، معاون دادستان تهران ،ارجمندي - 80

اجراي  سرپرست سعيد مرتضوي، و
دخيل در قتل حجت  ،احكام تهران

  . و زهرا كاظمي زماني

حجت االسالم، مديركل  ارغوان،- 81
ر، عضو قوه زندانهاي استان بوشه

  .قضاييه و رييس بازرسي اين استان
آزاديان، دادستان دادسراي  - 82

  .  عمومي و انقالب، مستقر در قوه قضاييه
از روساي با سابقه  ،سداللهيا - 83

يس زندان وي زماني ري. استزندانها 
  .مل بودآ

 ،معروف به امين  ،اسدزاده، كريم -  84
 .از اعضاي وابسته به باند قضاييه

اسدي خونساري، سيد محمد باقر،  - 8۵
   .از حكام شرعحجت االسالم، 

از اسالمي، علي، حجت االسالم،  - 86
   .مرتبطين با قوه قضاييه

اسالمي، محمد، رييس شعبه ويژه  - 87
اسعلي عليزاده تهران، همكار عب 1010

  . دادستان سابق
هاي شعبه  از سربازجو، اسالمي - 88

هفت اوين كه نقش اساسي در شكنجه 
پس از ، و كشتار زندانيان مجاهد داشت

بركناري الجوردي، مدتي مسئوليت 
روابط عمومي دادستاني و سپس 
مسئوليت اموال دادستاني را به عهده 

به رياست  70گرفت و عاقبت در سال 
  . هرآباد رسيدگمرك م

دادستان  اسماعيلي، غالمحسين، -89
  .استان خراسان رضوي

اسماعيلي، رييس سازمان زندانها و  -90
  . اقدامات تاميني و تربيتي كشور

 امرتبط ب افراداز  اشجعي، خليل، -91
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي كه 
در كميته  انقالب اسالمي مستقر بود و 

  .ت داشتبازجويي مبارزان شركدر
دادستان انقالب اشراقي، مرتضي،  -92

اسالمي تهران و پيش از آن نيز در 
ست، در اصفهان خدمت كرده پهمين 
از اعضاي سه نفره قتل هاي سال  بود،

دو نفر ديگر، نيري، معاون . است  67
فعلي قوه قضائيه است كه بتازگي، 

تن در آينده نزديك  9خبراز اعدام 
رمحمدي نفر سوم، پو. داده است

اشراقي از وابستگان به آيت اهللا . است
  . لطف اهللا صافي گلپايگاني مي باشد

اشكوري، عبدالمجيد، ازشاگردان  -93
  . مصباح يزدي، وابسته به باند قضايي

از روساي زندانهاي  صغر پور،ا -94
  .حصار زندان قزل ايران،

از سربازجويان اصفهاني، جمال،  - 9۵
ت بازجويي ابتداي انقالب كه مسئولي

 .از گروه فرقان را بر عهده داشت
  .عطريانفر نيز با وي همكار بود

وابسته به هيات افراد از  ،عتماديانا -96
رژيم با  ،موتلفه كه سالها در امراعدامها

واليت و دادستاني انقالب همكاري 
  .داشت 

افتخاري، اسماعيل، از مسئوالن و  -97
سربازجويان كثيف در دهه شصت 

ه مرد هزار چهره كه بسياري معروف ب
از مسئوالن در حال حاضر بدتر از او 

  .هستند اما هنوز لو نرفته اند
  آل احمد، جواد، از مسئوالن  -98

دادستاني انقالب و دخيل در كشتار 
دهه شصت، مسئول تداركات زندان 

  . اوين، عضو هيات موتلفه اسالمي
الساران،اكبر، حجت االسالم،  - 99

   .ستري استان خوزستانرييس كل دادگ
الفت، محمد باقر، رييس  -100

  . دادگستري استان خوزستان
ديركل روابط عمومي الوندي، م -101

كه بعدها توسط احمدي سازمان زندانها
  . نژاد به استانداري رسيد

الوندي مدير كل زندانهاي  -102
  .استان گيالن

الويري، مرتضي، از بازجويان و  -103
هدين انقالب اعضاي سازمان مجا

اسالمي در دهه شصت كه هم اكنون 
اصالح طلب و مخالف كودتا شده 

  .است
اكبرپور، مجيد، معاون برنامه  -104

ريزي و توسعه قضايي استانداري 
  .زنجان، عضو قوه قضاييه

اكبري، معاون دادستان در  - 1٠۵
جريان برگزاري دادگاه دستگير 

خردادسال  22شدگان بعد از كودتاي 
88 

حجت االسالم،  محراب، كبريان،ا-106
دادستان انقالب اسالمي كهكيلويه و 

  .لهاي ابتداي انقالب سادر بوير احمد
  9در صفحه 

 تكرار گذشته يا تغيير؟
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 خواهر ،صادق، شوهر اماني -107
اسداهللا الجوردي و وابسته به دادستاني 

وي دايي . و هيات موتلفه اسالمي
همسراسداهللا بادمچيان بود و گروه 

  .شيعيان را داشت
از اعضاي برجسته  سعيد، اماني، -108

–هيات موتلفه و عضو باند اقتصادي 
 99گروه ، او ازنماينده مجلس قضايي،

اين گروه برغم دستور  .بود نفره
خميني، به ميرحسين موسوي، بعنوان 

و در . نخست وزير، رأي اعتماد ندادند
رهنمود امام : توجيه كار خود گفتند
 !ارشادي بود و نه مولوي 

اماني، محمد علي، پسر سعيد  -109
اماني و برادر شوهرخواهراسداهللا 
الجوردي و وابسته به فاميل هاي 
قديريان و حاجي حيدري كه از سوي 

مديريت زندان اسداهللا الجوردي به 
مسئوليت اجرايي  اوين رسيد و بعد

سپس دادستاني را عهده دار شد و 
  .شدمعاون سياسي الجوردي 

دادستان  ،امي، محمد حسين -110
  .عمومي و انقالب ورامين

اميري، رييس دادگستري استان  -111
  .بوشهر

اميري، رمضان، مديركل  -112
  . زندانهاي استان كرمان

امير آبادي، فريدون، معاون  -113
  . دادستان تهران

اميرارجمند، اردشير، عضو حقوق  -114
 . بشر در يونسكو، وابسته به قوه قضاييه

دادستان عمومي و  ،مير خانيا - 1١۵
  .انقالب اهواز

از امينيان، مختار، حجت االسالم،  -116
   .حكام شرع دادگاههاي گيالن

انصاري، غالمرضا، حجت  -117
رييس كل دادگستري استان االسالم، 
  .اصفهان

انصاري، جمال، حجت االسالم،  -118
و  رييس كل دادگستري استان بوشهر

  . سپس زنجان
رييس كل  ا،آوايي، سيد عليرض -119

   .دادگستري استان تهران
نماينده   وايي، سيد احمد،آ -  120

  . افراد واواكاز  مجلس،
ايماني، اسد اهللا، حجت االسالم،  -121

 از حكام برجسته دادگاههاي انقالب
او دهها حكم محكوميت براي  .است

امام . مخالفان رژيم صادر كرده است
جمعه شيراز و عضو خبرگان رهبري 

  . است
ايراني، حسين، حجت االسالم، از  -122

اعضاي وابسته به قوه قضاييه و مركز 
 .آموزشي امام خميني

از  ايزد پناه، حجت االسالم، -123
معاونين قوه قضاييه كه سالها در اين 

صدور و در ا. پست مشغول به كار بود
بسياري از احكام اعدام ها شريك قوه 

وي از شاگردان  .قضاييه بوده است
  .سه حقاني بوده استمدر
معاون نظارت ايوبي، حجت اهللا،  -124

و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي 
وي زماني . سازمان بازرسي كل كشور

در كنار حسينيان و پور محمدي در 
  .قوه قضاييه مشغول به كار بود

ايوبي، حيدرعلي، حجت  -125
طلب قوه  از باند خشونت االسالم،
  .قضاييه

  . ر كل زندانهاي ايالمبابايي، مدي -126
 مدير دفتر اجراي احكام بابايي، -127

  . دادگاه هاي انقالب
  . بابايي،  رييس زندان اصفهان-128
بادامچيان، اسداهللا، از اعضاي  -129

برجسته هيات موتلفه و دادستاني ها در 
ابتداي انقالب و عضو برجسته و شريك 

  . در ترورهاي داخلي و خارجي
هادي، حجت  باريك بين، -130

از مرتبطين با قوه قضاييه در  االسالم،
   .قزوين

رييس دفتردادگاه انقالب  اقري،ب -131
وي بعدها از رياست دفتر به  .اسالمي

مقاماتي از جمله دادياري و عضويت 
  .در دادستاني رسيد

معروف به  ، علي اكبر،اوندب -132
اميري، از "مشهور به  ،"مجتبي بابايي"

ن متهمان به قتل هاي گروه شكنجه گرا
ر در جنايتكا افرادزنجيره اي و از 

در زندانها،  88خدمت كودتاي خرداد 
  .در مقام بازجوي دستگير شدگان

بختياري، مرتضي، رييس زندان  -133
مشهد و سرپرست سازمان زندانها، 
استاندار سابق اصفهان، وزير 
دادگستري احمدي نژاد و حامي 

  .  88خرداد  22كودتا 
بحرالعلوم، رييس سازمان قضايي  -134

  . نيروهاي مسلح بوشهر
بحريني، عضو وزارت اطالعات و  - 13۵

  . از سربازجويان زندان اوين
برجيان، محمدحسين، حجت  -136

االسالم، از وابستگان به قوه قضاييه و از 
  . شاگردان مصباح يزدي

 حجت االسالم،برخورداري،  -137
هه ل در دمآروحاني بازجوي زندان 

  .شصت 
برزگر، احمد، قاضي دادگاه  -138

هاي تجديد نظر تهران در جريان 
  88كودتاي 

برهان پناه، رييس دادگستري  -139
  . سروآباد

بصيرت، مسئول كالسهاي  -140
  . آموزشي در زندان اوين

رئيس حفاظت و اطالعات  ،بنائي -141
  . اصفهان زندان

بنده، جليل، از نزديكان به  -142
شكنجه گر زندان اوين كه الجوردي، 

  .در جنگ كشته شد
گر،  شكنجه ، جليلبنده دايي،  -143

محافظ الجوردي و تيرخالص زن 
  در جبهه 61اوين بود كه در شهريور 

  . جنگ كشته شد
از بازجويان مخوف  بوزري، -144

زندان كه به سرگرد سعد حداد معروف 
 .بود 

بهجتي اردكاني، محمد حسين،   - 1۴۵
، ازشاگردان )ه اردكانامام جمع(

مصباح يزدي و از حكام شرع 
  .دادگاههاي انقالب

 بهرامي، حسين، حجت االسالم، -146
  .دادستان دادگاه ويژه روحانيت قم

بهرامي، محمد كاظم، حجت  -147
حاكم شرع دادگاههاي نظامي االسالم، 

و از جمله قضاتي كه در بسياري از 
وي سالها رييس  .جنايات دست داشت

دگاه نظاميان و رييس سازمان قضايي دا
  .بودنيروهاي مسلح 

فرمانده يگان حفاظت  ،هروشب -148
  . ي كشورزندانها

از  بهشتي، احمد، حجت االسالم، -149
   .حكام شرع دادگاههاي انقالب

دادستان كل بيگلري، اكبر،  -150
  .استان همدان

بيگي، داديار دادگاه انقالب در  - 1۵1
 22از كودتاي  جريان سركوبهاي بعد

  .در خيابان معلم تهران 88خرداد  
معاون دادگستري  ،هزادي پورب - 1۵2

   .استان خوزستان
موسوم به  پرورده، مهدي، - 1۵٣

 .از وابستگان به قوه قضاييه مجيدي
مدير كل زندانهاي  ،تچيپس - 1۵4

   .استان خراسان شمالي
پناهيان، عليرضا، حجت االسالم،  - 1۵۵

وف به عليرضا شاگرد مصباح، معر
وي زماني در قوه قضاييه . مارمولك

  .مشغول به كار بود
از  پهلواني، علي، حجت االسالم،- 1۵۶

و عضو قوه  باند خشونت طلب مصباح
  . قضاييه

پاسدار زندان  پور رزاز، جعفر، - ١۵٧
 .ا يكي از مسئولين زندانها شدهبعد كه

پور مير غفاري، معروف به  - 1۵٨
ادستان  حسين موسوي تبريزي، د
كه  60انقالب بعد از قدوسي در سال 

پرونده بسيار جنايت باري داشت و در 
حال حاضر به مخالفان خامنه اي 

  . پيوسته است
منشي پورسيف، سيد مجيد،  -1۵9

در سپس و  بعد داديار كهقاضي حداد 
مجتمع قضايي ميرداماد مشغول به 

  .شدكار
از مديران مياني زندان  ،پيشوا -160
ي قبال بازجو و سپس سر بازجو و .اوين

به دليل سابقه در كار اعتراف . شده بود
  .گيري به پست هاي باالتري رسيد

تاجيك، بيژن، از عوامل دخيل  -161
در دستگيري، بازجويي و شكنجه در 
دهه شصت و عضو اطالعات نخست 

  . وزيري
تاجيك، محمد رضا، از اعضاي  -162

اطالعات نخست وزيري و گروه ضد 
وسي كه در بازجويي مبارزان در جاس

دهه شصت شركت داشت و هم اكنون 
اصالح طلب شده و در زندان بود كه 

بهمن به تلوزيون  22البته قبل از 
آوردندش و فعال با قيد وثيقه آزادش 

  .نمودند
از مديران تبريزي، مجيد،  -163

داخلي زندان اوين و از بازجويان و 
ر د .به بعد 60شكنجه گران از سال 

و  درجريان اعدامها بسيار فعال 67سال 
سايشگاه آمسئول بخش  66در سال 

   .زندان اوين بود
از مسئولين تبريزي، مرتضي،  -164

  . در دهه شصتزندان گوهر دشت 
تجري، فرهاد،  نماينده سرپل  - 16۵

ذهاب و قصر شيرين، از اعضاي وابسته 
 . به قوه قضاييه و عضو كميسيون قضايي

، محمد علي، آيت اهللا، تسخيري -166
وابستگان به قوه از از حكام شرع و 

، مدتي مسئول سازمان ارتباطات قضاييه
بود وحاال در سازمان تقريب مذاهب 

  .مشغول به كار است
تقوي، سيد رضا، حجت االسالم،  -167

شاخه مسئولين از از حكام شرع و 
   .تبليغاتي  وابسته به بيت رهبري

از ياران گروه  ،تهراني، علي اكبر -168
بهزاد نبوي كه در امور امنيتي و 

او در  .اطالعاتي دست اندركار بود
در كنار گروه  60ي سال جريان كودتا

كودتا گران قرار گرفته بود و بعدها در 
امور بازجويي و اطالعاتي شركت 

  .داشت
از نيروهاي وزارت  ،توانا، محمد -169

كار  بهوي  .اطالعات در زندان اوين
  .ويي مشغول بود بازج
از معاونان دادستانيدري  - ، توفيق-170

  88نجف ابادي در كودتاي سال 
رييس مركز  حمد،توكلي، ا -171

پزوهشهاي مجلس از دادياران سابق 
او زني را در حالي كه  ،دادگاه انقالب

بستن بود به اعدام محكوم كرد و آ
سالها در امر بازجويي و شكنجه از افراد 

اينك نيز نماينده  شهره بود و هم
مرگ  .مجلس شوراي اسالمي مي باشد

خانم نرگس جباري با زدن تير به مقعد 
وي، از دستورات اين قاضي دهه 

داماد احمد توكلي فرزند . شصت است
   .است يت اهللا حائري شيرازيآ

توكلي، از مسئولين زندان قزل  -172
حصار، وي مسئول تداركات و شكنجه 

  . بود
حجت االسالم  ،  تويسركاني -173

   .رييس كل دادگستري استان كرمان
تويسركاني،احمد، رييس سازمان  -174

  . ثبت احوال و اسناد كشور
تيموري، مراد، از بازاريان و  -175

  . عضو باند الجوردي در زندان
اقتصادي در دست اين : انقالب اسالمي

مافياها، با وجود ايجاد بحران در داخل و 
تصاد فقر افزا و خشونت خارج از كشور، اق

گستري مي شود كه ملتي را ناگزير مي 
كند براي قوت اليموت خود ثروت ملي 

خود را ارزان، در اختيار اقتصاد مسلط 
  :قرار دهد

  

        ثروتهاي ملي را
مي خورند و مي برند 
و مي سوزانند و هدر 

  :مي دهند
  

  
ايران بلحاظ فرار مغزها مقام *

 :اول را در جهان جست
    

، دويچه وله گزارش 88اسفند  4در  ◄
 ادعايبرخالف : كرده است

پول  يالملل نيصندوق ب نژاد، ياحمد
خود اعالم كرد  2009در گزارش سال 

به لحاظ  رانيا ياسالم يجمهور كه
كشور در  91 انيمهاجرت نخبگان، در م

جهان، مقام  افتهيتوسعه ن ايحال توسعه 
 .نخست را دارد

 :جلسم ژهيو  تهيكم  ●
 هيمهاجرت نخبگان، در سا    
 نژاد، يدولت احمد يها استيس

مشكالت  نياز بزرگتر يكياكنون به 
 يشده است، تا جائ ليتبد رانيجامعه ا

 يبرا است كه مجلس مجبور شده
 ژهيو تهيكم كيموضوع  نيا يبررس
 .دهد ليتشك
 ونيسيعضو كم يميسل رضايعل     

مجلس روز  قاتيآموزش و تحق
 يسوم اسفند به خبرگزاردوشنبه 
 كشنبهيدر جلسه روز «:ه استفارس گفت

بحث  قات،يآموزش و تحق ونيسيكم
 يندگانيمهاجرت نخبگان با حضور نما

از وزارت امورخارجه، علوم، آموزش و 
پرورش، بهداشت و اطالعات مورد 

 تيامن شيافزا.  گرفت رقرا يبررس
حفظ  ت،يرياصالح نظام مد ،يشغل
 التيتسه جاديا ،يگاهمراكز دانش ميحر
خارج از  ميمق يرانيدانشمندان ا يبرا

از جمله  ،يكشور و اصالح نظام آموزش
بود كه در نشست  ييراهكارها

ارائه  قاتيآموزش و تحق ونيسيكم
 .»شد
مجلس،  ندهيهمزمان با اظهارات نما  ●

 انيپژوهشكده رو سيرئ يگورائ ديحم
هشدار داد كه  زين يجهاد دانشگاه

 نياديبن يها ن رشته سلولدانشمندا
از گذشته جذب  شتريهر روز ب رانيا

نقاط جهان  گريو د يعرب يكشورها
 يها سلول يدر كنگره جهان  .شوند يم
در  يجار سال  رماهيكه ت ن،ياديبن

پس از  رانيبرگزار شد، ا اياسپان
در  انهيكشور خاورم نيشروتريپ لياسرائ

به . شناخته شد نياديبن يها رشته سلول
 نياكنون بهتر ،يگورائ ديفته حمگ

 يرانيبا دانشمندان ا ايدن يها دانشگاه
كوشند  يو م رنديگ يرشته تماس م نيا

 .»خود جذب كنند يآنان را به سو
  :لكردهيهزار تحص 180 يفرار سال  ●

صندوق  2009به استناد گزارش سال 
هزار  180ساالنه  « پول، يالملل نيب
مهاجرت  رانياز ا دهيد  آموزش يروين
پول در  يالملل نيصندوق ب» .كنند يم

كرده است كه  ديگزارش خود تاك
 ده،يآموزش د يرويهزار ن 180فرار 
دالر  ارديليم 50خروج ساالنه  يبه معنا

    .ارز از كشور است
پول  يالملل نيگزارش صندوق ب    
هزار  250از  شياكنون ب هم«: ديگو يم

هزار  170از  شيمهندس و پزشك و ب
در  هيعال التيتحص يدارا يرانيا

 .»كنند يم يزندگ كايآمر

و  تيرينامه سازمان مد هفته  ●
: سال گذشته نوشت ران،يا يزير برنامه

 3كه ظرف  يرانيآموز ا دانش ۵12از «
 يجهان يادهايسال گذشته در المپ

ها هم  نفر آن 90كسب رتبه كردند، 
 ليمشغول تحص كاياكنون در آمر

 ».هستند
از كشوري كه قواي : سالميانقالب ا

شبانه به كوي دانشگاه حمله » انتظامي«
مي كند و آن را به ميدان جنگ بدل مي 
سازد و از كشته و زخمي، پشته مي سازد 
و  كار اصلي دادگاه انقالبش محكوم 
كردن دانشجو و استاد و روزنامه نگار و 
زنان و معلمان و كارگراني است كه 

ماه  9نند و حقوق خود را مطالبه مي ك
است كه دولتش با مردم وارد جنگ شده 
و شهرهاي ايران را به جبهه هاي جنگ 
با اسلحه با بي اسلحه بدل كرده است، 
چگونه ممكن است از لحاظ فرار مغزها 

  مقام اول را پيدا نكند؟
  
ميليارد 6ساالنه  گاز ايران به ارزش *

   :دالر مفت  به قطر مي رود
  
: لناياگزارش ، به 88اسفند  4در  ◄

ميليارد دالر گاز در مخزن  6ساالنه 
پارس جنوبي از سوي ايران به سمت 

عماد  سيد: كند قطر مهاجرت مي
كميسيون انرژي مجلس  عضو حسيني

هاي  بررسي : ه استگفتمافياها، 
دهد هر شش ماه  كارشناسي نشان مي

سه ميليارد دالر گاز از سمت ايران به 
ا كه كند چر سوي قطر مهاجرت مي

مخزن پارس جنوبي شيب دار است و 
. ارداين شيب نيز به سمت قطر قرار د

اي كه اعضاي كميسيون  در جلسه
انرژي مجلس با روساي فازهاي پارس 
جنوبي و مدير عامل شركت نفت و گاز 
پارس داشتند مباحثي درباره 

گذاري در اين حوزه مطرح شد  سرمايه
و مقرر شد اقدامات جديدي در اين 

هم براي ما  . صورت گيرد حوزه
روشن است و هم براي مسئوالن كه 

هاي  بودجه سال آينده نيز مثل سال
گذشته جوابگوي نياز صنعت نفت به 

ما براي حفظ و . گذاري نيست سرمايه
حراست از ثروت ملي بايد حتما 
راهكارهاي جديدي را مدنظر قرار 

فاز داريم  28در پارس جنوبي  .  دهيم
هاي مورد  ايم سرمايه نستهاما هنوز نتوا
اندازي اين فازها را تامين  نياز براي راه

  .كنيم
  

ساالنه معادل مصرف تركيه، * 
گاز سوزانده مي شود و هدر 

  :مي رود
  
، خبرگزاري مهر 88بهمن  30در  ◄

اهللا  قدرت: گزارش كرده است
 يشركت مل نمسئوال ي ازكي، يرينص

 ارديليم 19ساالنه  نكهيبا اشاره به ا ،نفت
 ساتيمتر مكعب گاز در مشعل تاس

 يبيسوزد، ارزش تقر يصنعت نفت م
دالر  ارديليم ٣.۵گاز را  زانيم نيا

 ييحجم گازها: عنوان كرد و گفت
 يصنعت نفت م ساتيكه در مشعل تاس

 .است هيسوزد معادل كل مصرف ترك
  

دولت به سنديكاي صنعت برق * 
ميليارد دالر بدهكار است و  ۵

  : ؟!رق اتمي ميكندادعاي توليدب
  
: ايلنا، به گزارش 88بهمن  26در  ◄

حجم مطالبات اعضاي سنديكاي صنعت 
 5برق از دولت به رقم نگران كننده 

  .ميليارد دالر رسيده است
 10ر صفحه د

  

  
  

 تكرار گذشته يا تغيير؟
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رئيس هيات مديره سنديكاي صنعت 
برق، سنديكاي توليد كنندگان صنعت 
برق ضمن اعالم مطلب فوق در 

: ر ايلنا افزودوگو با خبرنگا گفت
شمار واحدهاي توليد  مشكالت بي

كننده تجهيزات برقي را تهديد مي 
درحال حاضر بسياري از . كند

توليدكنندگان يا تعطيل هستند و يا با 
بخش اندكي از ظرفيت توليدشان كار 

 .كنند مي
متاسفانه رقم : محمد پارسا گفت

هاي دولت به ما آنقدر سنگين  بدهي
م چاره جويي شده كه در صورت عد

واحدهاي توليد كننده مجبور به 
تعطيلي خواهند بود و بيش از نهصد 
هزار نيروي كار كه مستقيم و غير 
مستقيم در اين صنعت مشغول به كار 

 .هستند، در معرض بيكاري قرار دارند
چون : او در توضيح اين مطلب افزود

هاي ما را به موقع نداده ما  دولت طلب
ايمان را تسويه كنيم و ه ايم وام نتوانسته
مان به سيستم بانكي بسيار سنگين  بدهي

از اين رو ما از سوي . شده است
ها تحت فشار شديد هستيم و بين  بانك

خود اعضا نيز دعواي حقوقي در 
 .جريان است

او سرآغاز مشكل را از زمان تثبيت   
ها دانست كه مجلس وقت  قيمت

تصميم به تثبيت قيمت برق گرفت و 
از آن موقع وزارت نيرو : گفت

هاي خود را بپردازد و  نتوانست بدهي
برق آهسته آهسته درگير بحران ت صنع

  .شده و سير قهقرايي آن آغاز شد
حكومتي كه نمي تواند :  انقالب اسالمي

صنعت برق كشور را راه ببرد و حتي 
بدهي هاي خود را به اين صنعت بپردازد 

ده و كارخانه هاي توليد برق كشور فرسو
مي شوند و از كار مي افتند، مدعي است 
بخاطر نياز كشور به برق ثروت كشور را 
صرف غني سازي اورانيوم و بحران سازي 
و گرفتار كردن كشور به محاصره نظامي 

حتي اگر . و مجازات اقتصادي مي كند
براستي هدف توليد برق اتمي بود، روشي 
را مي بايد در پيش مي گرفت كه نيروگاه 

» افتتاح«بوشهر، همچنان در انتظار اتمي 
  .نماند

  
ميليارد دالر قاچاق ارز و  20* 

  !:بنزين و كاال از كشور
  
در : ايلنابهمن، به گزارش  ٢۵در  ◄

واردات رسمي كاال در همان حال كه 
ميليارد دالر اعالم مي  68سال گذشته 

 هاي رسمي شود، آخرين گزارش
ميليارد دالر 20ازثبت بيش از  حاكي

كه كشف و ضبط است  الي قاچاق كا
  . شده است

بخش قابل توجهي از كاالهاي ثبت     
شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال 

اي همچون  و ارز به كاالهاي يارانه
سبد سوختي اختصاص دارد و بخش 
قابل توجه ديگري شامل پوشاك 

  .وكاالهاي مصرفي است
آخرين آمار رسمي ستاد مبارزه با    

 86كاال و ارز به سال  قاچاق
گردد كه براساس آن ميزان  بازمي

كاالي قاچاق ثبت و ضبط شده معادل 
اين . ميليارد دالر اعالم شده بود13

گزارش ويژه كه به رييس جمهور ارايه 
را برآن داشت تا نسبت  حكومتشد، 

بندي بنزين اقدام  به اجراي سهميه
كند، زيرا بخش قابل توجهي از قاچاق 

با . ادد سوخت تشكيل ميق را قاچا
وجودي كه دولت نهم مبارزه با قاچاق 
 كاال و ارز را در گرو هدفمندكردن

مبارزه حاصل ، اما مي انگارد ها  يارانه 
با قاچاق طي پنج سال گذشته حاكي 

اي  ويژه كوششاست كه عمال هيچ 

نگرفته  انجامبراي مقابله با قاچاق 
  .است

از هاي رسمي كه  براساس گزارش   
سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در اختيار كميسيون اقتصادي مجلس 

قاچاق كاال و  83قرار گرفته در سال 
ميليارد دالر بوده كه  6ارز به ميزان 

اين رقم در آمارهاي سال جاري به 
  5/3به ميليارد دالر يعني نزديك 20

ميزان واردات . برابر افزايش يافته است
 يافتهرسمي نيز به همين ميزان افزايش 

  .است
بر اساس آخرين آمار اعالم شده از     

سوي گمرك ميزان واردات كاال در 
شش ماه نخست سال جاري بالغ 

ميليون دالر به ثبت  600ميليارد و 23بر
رسيده كه نشان مي دهد، درهاي 
كشور چه به صورت رسمي و چه غير 

هاي خارجي باز رسمي بر روي كاال
  . است

ميليارد دالر قاچاق  20: انقالب اسالمي
كه، بنا بر گزارش،  بيشتر آن نيز بنزين 
است، سه پرسش اساسي را پيش روي 

وقتي  – 1: هر ايراني قرار مي دهد
صادرات قاچاق بنزين احتماال از واردات 
آن بيشتر است، پس به قيمت وارد كردن 

از وارد  خسراني بزرگ به كشور، كساني
كردن بنزين و صادر كردن قاچاق آن، 

اين رانت را چه كساني مي . سود مي برند
برند كه دولت توانا به مقابله با آنها 

سال،  5تا  4وقتي ظرف  – 2نيست؟ 
برابر شده است، پس در  5/3قاچاق 

مالي فساد  –حكومت مافياهاي نظامي 
چنان بزرگ و فراگير شده است كه قابل 

مگر اين كه قاچاق نيز در . توجيه نيست
 – 3. مالي باشد –دست مافياهاي نظامي 

هرگاه دولت سالم مي بود و مي توانست 
جلو قاچاق را بگيرد و پمپ هاي بنزين را 
نو كند، توليد بنزين كشور مازاد نيز پيدا 

چه عاملي سبب مي شود كه . مي كرد
نفت كشور حيف و ميل شود و بخش 

بهانه توليد برق مهمي از درآمد آن، به 
  اتمي صرف شود؟ 

و هرگاه اين پرسشها را مردم ايران از      
خود بكنند، در مي يابند كه چرا بايد به 
جنبش خود وسعت ببخشند و در اولين 
فرصت كشور را از دست مافياهاي نظامي 

  :مالي و غارت گران ديگر رها كنند –
  
گزارش لوموند از مداخله سپاه *

  ر اقتصاديپاسداران در امو
 

  روز آنالين، 88بهمن  29در  ◄
را انتشار داده  لوموند ترجمه گزارش

بر اساس تحقيقاتي كه از سوي : است
مؤسسه رند  به عمل آمده سپاه 
پاسداران ايران از زمان پايان جنگ 

 76۵٠ايران و عراق تا كنون با انعقاد 
قرارداد از طريق مؤسسات وابسته به 

خاتم  خود نظير شركت مهندسي
النبيين و شركت هاي تابعه آن مانند 
هرا و شركت مهندسي سپاساد و نيز 
شركت سهامي احياي سپاهان گام 
هاي بلندي در مسير تسلط بر عرصه 

 .اقتصادي كشور برداشته است
سپاه پاسداران انقالب در حوزه هاي 
نفت و گاز، راه سازي، سد سازي و 

به ( ساخت تونل، كشاورزي، مخابرات
ن سهامدار عمده شركت مخابرات عنوا
، ساختمان سازي و حتي )ايران

جراحي هاي سرپائي با ليزر حضور 
 به عالوه با در اختيار داشتن. فعال دارد

سهام شركت بهمن در توليد  ۴۵%
 .خودروي مزدا شريك است

به گفته تحليل گران اقتصادي ايران،  
در آمد حاصل از فعاليت سپاه در 

 12اقتصاد تا  "نيغيرقانو"عرصه هاي 
اوضاع . ميليون دالر در سال مي رسد

طوري شده است كه حتي  يكي از 
نمايندگان در جلسه علني مجلس در 
مورد وجود شصت بندر غيرقانوني 
متعلق به اين نهاد نظامي دست به 

 .افشاگري زد
عالوه بر اين گفته مي شود كه قاچاق 
بنزين جيره بندي شده از طريق استان 

و نيز قاچاق سيگار و  هرمزگان
مشروبات الكلي تحت نظارت تعدادي 
از فرماندهان سپاه انجام مي گيرد و 
گرچه سپاه در خط مقدم مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر قرار دارد اما بر 
اساس شايعات پاره اي از اعضاي 
عاليرتبه سپاه در امر توزيع مواد مخدر، 
به خصوص در استان سيستان و 

 .دارند بلوچستان دست
موقعيت ويژه سپاه اين نهاد را از 
شركت در مزايده هاي اقتصادي براي 
خريد سهام شركت ها بي نياز كرده 
است و اين مسئله موجب رنجش بخش 

پنج سال پيش .  خصوصي شده است
تن از رؤساي شركت هاي  29

خصوصي در نامه اي از اين مسئله ابراز 
 .نارضايتي كردند

براز ناخرسندي پاسداران گاه براي ا
خود از انعقاد قراردادهاي اقتصادي 
دست به نمايش قدرت مي زنند به 

[ دولت 2004عنوان مثال در سال 
هنگام افتتاح فرودگاه بين ] خاتمي

المللي خميني در تهران مجبور شد 
قراردادي را كه با يك شركت ترك 
بسته بود لغو كند زيرا پاسداران، 

ارداد خشمگين از اينكه خود طرف قر
نبودند، باند فرودگاه را در روز افتتاح 

 .اشغال كردند
يكي ديگراز امتيازاتي كه به سپاه تعلق 
مي گيرد اعطاي وام با بهره استثنائي از 
سوي بانك ملّي به اين نهاد نظامي 

  2000است به عنوان نمونه در دهه 
نيروي ويژه قدس وابسته به سپاه در 

ر از ميليون دال 100عرض چهار سال 
 .اين بانك وام گرفت

در رأس مؤسساتي كه پس از انقالب و 
با بودجه دولتي تشكيل شده اند اغلب 
. فرماندهان قديمي سپاه قرار دارند

عظيم ترين اين مؤسسات بنياد 
 350كارمند و  200000مستضعفان با 

شركت تابعه است كه رياست آن را 
يكي از فرماندهان قديمي سپاه برعهده 

ياد شهيد نيز از زمره اين بن. دارد
مؤسسات به شمار مي رود كه رئيس آن 
از اعضاي قديمي سپاه و مشاور 

در اين ميان دو . احمدي نژاد است
نهاد دفاع مقدس و بنياد فرهنگي 

  .ايثارگران در اختيار بسيج قرار دارد
  

سهام شركت  نيروي انتظامي* 
سابق مهدي هاشمي رفسنجاني 

 را خريد
  
اسفند  1(خبر آنالين  به گزارش ◄
غرب كه از  شركت ناجي ) 88

گذاري  سسه سرمايهؤهاي م زيرمجموعه
مهرگان وابسته به بنياد تعاون نيروي 

درصد  49اي  انتظامي است در مزايده
از سهام شركت مهندسي و ساخت 

 .تاسيسات دريايي ايران را خريد
روزنامه پول كه اين خبر را منتشر      

شركت مزبور،  : ويدمي گ كرده است 
شركت سابق مهدي هاشمي رفسنجاني  

اين انتقال سهام به بدين ترتيب،  .است
نيروي انتظامي كه زير عنوان خصوصي 

، معلوم مي كند سازي صورت مي گيرد

نيروهاي انتظامي نيز بر اقتصاد كشور 
  . چنگ افكنده اند

گونه پس از بنياد تعاون سپاه  بدين     
هميشه يك پاي است كه  كه چندي

ها هستند، بنياد  ثابت مزايده واگذاري
تعاون نيروي انتظامي نيز وارد اين 

ترين  حيطه شد و يكي از بزرگ
هاي فعال در زمينه ساخت و  شركت

تجهيز سكوهاي نفتي دريايي را با 
ميليارد تومان 140قيمتي بيش از 

در حالي كه موسسه . خريداري كرد
گي گذاري صندوق بازنشست سرمايه

كاركنان صنعت نفت با پيشنهاد 
ميليارد توماني موفقيتي در اين 136

  .مزايده حاصل نكرد
  

نگراني نمايندگان مجلس از * 
درصدي و كسري  40تورم 
  هزار ميلياردي 80بودجه 

 
شبكه ، به گزارش 88بهمن  27در  ◄

حسن غفوري فرد و :  جنبش راه سبز
عليرضا محجوب دو چهره شناخته شده 

مجلس نسبت به رويكردهاي  اقتصادي
بودجه تهيه شده توسط دولت براي  

 :سال آينده ابراز نگراني كرده اند
تورم سال آينده : حسن غفوري فرد ●
سن غفوري ح. درصد خواهد بود 40تا 

فرد، عضو هيئت رئيسه مجلس در  
خصوص نرخ تورم در سال آتي  

احمدي نژاد زمان ارائه اليحه : گفت
توجه به اجراي گفت با  89بودجه 

ها در سال آينده،  هدفمند كردن يارانه
به . شود نقدينگي در جامعه جمع مي

 10زعم ايشان به اين ترتيب، تورم به 
درصد و در نيمه راه اجراي برنامه 

اما به . درصد خواهد رسيد ۵ پنجم به
. بيني غيرواقعي است نظر بنده اين پيش

ها موجب  چرا كه آزاد كردن قيمت
 .اهد شدتورم خو

تورم در سال آتي از سال قبل بيشتر     
برخي كارشناسان اقتصاد  . خواهد بود

بر اين باورند كه با اجراي هدفمند 
ها،  ها و آزاد كردن قيمت كردن يارانه

درصد  40-50تورم در سال آتي 
خواهد بود و اين با سخن 

جمهور مبني بر اينكه هدفمند  رئيس
زايي  ها خاصيت تورم كردن يارانه

  .ندارد، در تناقض است
از سوي ديگر عليرضا محجوب با  ●

اشاره به كسري قابل توجه بودجه 
كارهايي  اصوالً راه: دولت مي گويد

كه براي مقابله با كسري بودجه در 
بيني شده  پيش 1389اليحه بودجه سال 

هاي كسري  است، خود مبتني بر روش
يعني دولت  .در مقابل كسري است

سري به راه جديدي براي كاهش ك
متوسل شده كه استفاده از اوراق 
مشاركت ارزي است كه در 

 .نويسي سابقه ندارد بودجه
در گذشته دولت از طريق تسهيالت     

مالي خارجي، فاينانس يا حتي در 
مقاطعي از يوزانس اقدام به تعديل و 

به طور مثال . كرد ها مي انتقال كسري
 سال است كه در 10اكنون بيش از 

هاي ساالنه، اوراق مشاركت  بودجه
هاي مختلف در بودجه  مالي به بهانه

شوند تا كسري بودجه  بيني مي پيش
 .دولت، مكتوم و پنهان بماند

خواهيم رقم واقعي كسري را  اگر مي   
در بودجه محاسبه كنيم، بايد به خود 

ماده  2نگاهي به بند . بودجه نگاه كنيم
به واحده كه تحت عنوان جابجايي 

هاي متعدد داده است تا  دولت اجازه
عمل انتقال به آينده و سال بعد را 

و اجزاي آن و  3ممكن سازد و بند 
ها و بندهاي  همچنين در رديف

هاي  متعددي كه در قانون براي بخش
مختلف اجازه صدور اوراق داده است 

اي را  كه مسلماً رقم بسيار قابل مالحظه
ميليارد هزار  80سازند، و همچنين  مي

تومان هزينه اضافي كه بايد از محل 
هزار ميليارد تومان هدفمند سازي  40

اند كه  ها در نظر گرفته شده يارانه
هزار  20حسب قانون فقط حداكثر 

اي  ميليارد آن قابل تحقق است، گوشه
  .دهند از اين ارقام را نشان مي

  
درصدي تورم؛ كاھش ١٢افزايش *

در  درصدي رشد اقتصادي ۵.١
قانون ھدفمند کردن  ورت اجرایص

  :يارانه ھا
 
، خبرگزاري فارس 88بهمن  29در  ◄

مخبر كميسيون  : گزارش كرده است
تلفيق، با اشاره به حضور وزير اقتصاد 

 :در جلسه اين كميسيون گفت
وزير امور اقتصادي و دارايي توضيح     

بودجه به   كه اليحه داد درصورتي
د، همين صورت مصوب و اجرايي شو

شود كه بدون اجراي  بيني مي پيش
 10ها تا  قانون هدفمند كردن يارانه

درصد رشد اقتصادي  6درصد تورم و 
داشته باشيم اما با اجراي قانون 

ها و مشخص  هدفمند كردن يارانه
شدن اين موضوع كه اين قانون در 
چه سطح با چه سناريو و چه ميزان 

 افزايش قيمت اجرا شود،
درصد  12تا  9د كه شو بيني مي پيش 

درصد كاهش  2تا  ۵/١اضافه تورم و 
مفتح . رشد اقتصادي خواهيم داشت

همچنين با اشاره به حضور وزير نفت 
وزير : در اين كميسيون، عنوان كرد

كميسيون تلفيق در   نفت در جلسه
بيني اين كميسيون براي  رابطه با پيش

  قيمت نفت در جهان به ارائه
 .توضيحاتي پرداخت

ر اين اساس اين موضوع مطرح شد ب 
ميليون بشكه مصرف نفت  ٨۵كه روزانه 

در دنياست كه ممكن است اين ميزان 
هاي مختلف و ذخاير  براساس شاخص

بر اين اساس وزير . نفتي تغيير پيدا كند
بيني شده در  نفت قيمت نفت پيش

دالر اعالم  ٧۵ را در دنيا 2010سال 
  .كرد

  
رئيس مركز پژوهش هاي 

احتمال رشد اقتصادي : مجلس
 89منفي يا صفر در سال 

  
، اعتماد ملي گزارش 88اسفند  2در  ◄

رئيس مركز پژوهش هاي : كرده است
مجلس پيش بيني كرد؛ رشد اقتصادي 

احمد .سال آينده يا منفي يا صفر باشد
توكلي رئيس مركز پژوهش هاي 
مجلس با اشاره به ارائه آمار رشد 

ي به اقتصادي از سوي بانك مركز
درصد  3/2كميسيون تلفيق مبني بر 

پيش بيني مي شود اين نرخ  :گفت
تا دو درصد رسيده و  ۵/1 امسال به

در سال آينده با اجراي هدفمند 
كردن يارانه ها اگر منفي نشود به صفر 

احمد توكلي در گفت . نزديك باشد
وگو با مهر با اعالم اين خبر اظهار 
داشت؛ بانك مركزي در جلسه 

ون تلفيق آمار رشد اقتصادي كميسي
درصد اعالم كرد و  3/2را  87سال 

 29فوريه مطابق با  18همين آمار در 
بهمن سال جاري از سوي بانك جهاني 

  اعالم  3/2،  2008 -2009براي سال 
  

  11در صفحه 

 تكرار گذشته يا تغيير؟
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دولت تاكنون از ارائه نرخ رشد .شد
اقتصادي در سال گذشته خودداري 

ركزي كرده بود و تنها آمار بانك م
جمهوري اسالمي ايران كه آبان ماه 
امسال در واكنش به خبري در اين باره 
منتشر شد، مربوط به نرخ رشد اقتصادي 

بود كه با احتساب  87در نيمه اول سال 
درصد رسيد، اين در حالي  7/2نفت به 

است كه اين نرخ رشد بدون احتساب 
امسال هم طبق . درصد بود 4/3نفت 

ه رشد اقتصادي پيش بيني انجام شد
  . تا دو درصد برآورد شده است ۵/1

همانطور كه در شماره : انقالب اسالمي
پيش محاسبه شد، بدون محسوب داشتن 

نفت و گاز و (فروش ثروت ملي كشور 
پيشخور كردن (و قرضه ) مواد معدني

  . ، رشد اقتصاد ايران منفي است)ها
مالي  –دولت مافياهاي نظامي      

ند دايره تجاوز به حقوق غارتگر نمي توا
  :انسان را گسترش ندهد

  

وقتي وحشت،  لباس 
  كارگزاران رژيم 

مي شود، فرياد بر مي 
جنايتها كافي :آورند

 67نيستند كشتار سال 
  !را تكرار كنيد

  
زيارتي كه به خود حميد : انقالب اسالمي

روحاني نام داده است، چاره كار را تكرار 
. انسته استد 67كشتار زندانيان در سال 

خامنه اي در چنان تگنائي قرار گرفته 
هركس به روشي مي ! است كه مپرس

: خواهد او را از اين تگنا خارج كند
هيالري كلينتون مي خواهد او را از 
دست سپاه رها كند و هاشمي رفسنجاني 
به دنبال آماجي ديگر است براي اين كه 
همه تيرها بسوي رهبر رها نشوند، 

صلحت  طرح شوراي تشخيص م
كميسيون ملي انتخابات را تهيه مي كند 
و مصباح يزدي چاره را در خشونت 
گستري مي داند و زيارتي آن را 

كافي نمي داند و كشتار را پيشنهاد هنوز
چه وحشتي خامنه اي و . مي كند

پيروزي در ! دستياران او را فراگرفته است
دسترس است اگر مردم به جنبش خود 

  .ادامه دهند
به گزارش ،   ،٨٨بھمن   ٢٢ در◄ 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
تجمع خانواده ھای دستگير شدگان، در 
مقابل بازداشتگاه وزرا و نيروی انتظامی 
در ميدان انقالب برای آزادی عزيزانشان، 
مورد يورش و ضرب وشتم وحشيانه گارد 

تعداد دستگير شدگان .ويژه قرار گرفت
به گفته  يک سرھنگ بھمن  بنا ٢٢روز 

نيروی انتظامی اين بازداشتگاه  به 
نفر می رسد و به  ١٠٠٠خانواده ھا به 

اين دليل قادر به جواب دادن در باره 
روزنامه لوموند .  وضعيت  آنھا  نيستند

شمار دستگير شدگان در اين روز را، در 
ھزار تن نوشته  ١٠شھرھای ايران، 

 .است
راديو  ، به گزارش ٨٨بھمن   ٢٣در ◄

فردا ،  سه تشکل مستقل کارگری ايران 
در نامه ای به شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد خواستار آن شدند که 
مطالبات کارگران ايران برای داشتن يک 
زندگی انسانی و شرافتمندانه و به دور از 
ھر گونه سرکوب و رعب و وحشت در 
اجالس ادواری آن نھاد مورد بررسی قرار 

 .گيرد
به گزارش ميزان  ، ٨٨بھمن   ٢٣در ◄ 

، تارا سپھری فر، دبير انجمن اسالمی 
ھنوز ھيچ . دانشگاه شريف، بازداشت شد

اطالعی از محل نگھداری و علت 
  .بازداشت اين دانشجو در دست نيست

بھمن، اطالع حاصل شد که  ٢٣در ◄ 
 ٢١بھار تراکمه، دختر يونس تراکمه روز 
و به  بھمن مجددا بازداشت شده است

  .زندان اوين منتقل شده است
به گزارش فعالين   ،٨٨بھمن   ٢۴در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
مامورين واواک  به خانواده نبوی  در قم 
و سمنان يورش بردند و خانم مھری نبوی 
در قم و آقای سيد ظھور نبوی را در 
سمنان دستگير و به سلولھا انفرادی 

  .قل کردندبازداشتگاه واواک منت
، به گزارش کميته  ٨٨بھمن   ٢۴در ◄ 

گزارشگران حقوق بشر ،  پس از چند 
روز بيخبری از حمدهللا نامجو، دانشجوی 
دانشگاه شيراز، طی تماس تلفنی وی با 

 ٢٢خانواده اش مشخص شد که او قبل از 
بھمن توسط نيروھای امنيتی بازداشت 

او در حالی برای بار سوم .شده است
سال است که  ١شد که بيش از بازداشت 

 .اجازه ورود به دانشگاه را ندارد
، به گزارش ھم  ٨٨بھمن   ٢۴در ◄

ميھن، صدھا تن از خانواده ھای بازداشت 
بھمن از پنج شنبه تا نيمه شب  ٢٢شدگان 

جمعه در مقابل زندان اوين حضور 
بر اساس آمار غير رسمی حدود . داشتند
وجود  دختر در ميان دستگير شدگان ٢۵٠
  . دارند 

، به گزارش ندای  ٨٨بھمن   ٢۴در ◄ 
سبز آزادی،  نيروھای امنيتی تمامی 
کارکنان سايت آينده نيوز را بازداشت 

تمامی روزنامه نگاران فعال در .کرده اند
اين سايت بازداشت و به مکان نامعلومی 

 .منتقل شده اند
،  به گزارش رھانا  ٨٨بھمن   ٢۵در ◄ 

زاده فرد، معلم مدرسه سيد ،  فاخر عبدهللا 
عبدهللا حسينی در منطقه مرگور و 
روستای کسيان، به دليل فعاليت ھای 
مدنی و سياسی از طرف ھسته گزينش 
آموزش و پرورش آذرباييجان غربی از 

 .کار اخراج شد
،  به گزارش  ٨٨بھمن   ٢۵در ◄ 

جنبش راه سبز،  سعيد عسگر،ضارب  
د مشاور سيد محم" (سعيد حجاريان"

، اخيرا رييس )خاتمی در دولت اصالحات
امور ايثارگران بسيج واقع در خيابان 

  .سميه در مرکز تھران شده است
رھبری  ١٣٨٢سعيد عسگر خرداد     

نفر لباس شخصی را بر عھده داشت  ٢۵٠
) طرشت(که به خوابگاه شھيد ھمت 

 .دانشگاه عالمه طباطبايی حمله ور شدند
ارش فعالين ، به گز ٨٨بھمن   ٢۵در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، زندانی 
سياسی ارژنگ داودی در اعتراض به 
انتقال بی دليل خود به سلولھای انفرادی 

معروف به سگ دونی و در اختيار  ١بند 
قرار ندادن داروھايش اقدام به اعتصاب 

 .غذا کرد
" ، به گزارش  ٨٨بھمن   ٢۵در ◄ 

" يرانفعالين حقوق بشر و دمکراسی در ا
 ٢٢، خانواده ھای دستگير شدگان ، روز 

بھمن و عاشورا برای آزادی بی قيد و 
شرط و فوری  عزيزانشان در مقابل 

 .دادگاه انقالب و زندان اوين تجمع کردند
، به گزارش بی   ٨٨بھمن   ٢۵در ◄ 

سازمان تربيتی، علمی و : بی سی  
با انتشار ) يونسکو(فرھنگی ملل متحد 

مالت صورت گرفته عليه گزارشی، از ح
دانشجويان، معلمان و استادان دانشگاه 

 .کشور از جمله ايران انتقاد کرد ٣٢در 
در اين گزارش که به فشارھای اعمال    

شده عليه فضاھای آموزشی، دانشگاھيان 
تا  ٢٠٠٧و فرھنگيان در سال ھای 

ميالدی اختصاص دارد، مواردی  ٢٠٠٩
زات از کشتار، شکنجه، بازداشت، مجا

ھای خودسرانه و ممانعت از تحصيل در 
کشورھايی مانند ايران، افغانستان، 
  .پاکستان، ھند و تايلند برشمرده شده است

، به گزارش ندای   ٨٨بھمن   ٢۵در ◄ 
سبز آزادی، خانم لواساني مدير دبيرستان 
خواجه عبدهللا انصاری در خيابان خواجه 

آموزش و  ۴عبدهللا انصاری از منطقه 
رش و آقای مظلوم مدير دبيرستان پرو

احدزاده در ھمين منطقه واقع در ميدان 
نارمک ھردو به اين دليل از کار  ١٠٠

آموزان  برکنار شده اند که اسامی دانش

معترض به دولت کودتا را به حراست 
آموزش و پرورش معرفی نکرده و با 
ھرگونه برخورد امنيتی و پليسی با دانش 

ا مغاير با آموزان مخالفت و آن ر
معيارھای اسالمی و اصول تعليم و تربيت 
دانسته و از ھمکاری با نمايندگان دولت 

  .کودتا خودداری ورزيده اند
، به گزارش انجمن  ٨٨بھمن   ٢۶در ◄ 

دفاع ازندانيان سياسی وحقو ق بشر ايران 
، علی قادر مرزی فعال مدنی وعضو 
کانون دفاع از حقوق کودکان بازداشت 

  .شد
 ١٠٠، حدود   ٨٨بھمن   ٢۶ر د◄ 

كار خرمشھری در اعتراض به  ترخيص
عدم پرداخت مطالبات خود در گمرك اين 

 .شھرستان تجمع كردند
، به گزارش جنبش  ٨٨بھمن   ٢۶در ◄ 

در » بافت آزادی « راه سبز ، کارخانه 
بھمن تبديل  ٢٢غرب ميدان آزادی روز 
مرد و  ۵٠در آن  . به بازداشتگاه شده بود

زن محبوس بوده اند که در پايان روز  ٢٠
  . از آنجا به اوين منتقل شدند

، ھادی ١٣٨٨بھمن ماه ٢۶در ◄  
قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق 

پس از نشست : بشر در ايران گفته است
بررسی عمومی دوره ای شورای حقوق 
بشر در مورد ايران گفت که انکارگرايی 

توصيه  بعنوان اولين واکنش ايران به
ھای اعضای جامعه بين الملل در طرح 
نقض جدی حقوق بشر به روشنی نشان 
می دھد که الزم است که يک نشست ويژه 
شورای حقوق بشر و ھمچنين يک 
گزارشگر ويژه برای بررسی نقض 
گسترده حقوق بشر درايران اختصاص 

 .يابد
را به  ١٣۵٧دولت ايران، انقالب سال      

ق بشر شھروندان يک انقالبی عليه حقو
خود و ھمچنين  تالش برای به عقب 
برگرداندن دستآوردھای حقوق بشر در 

 .صحنه جھانی تبديل کرده است
در اين نشست بررسی دوره ای حقوق 
بشر ايران، به جمھوری اسالمی ايران 
توصيه شد که به نقض گسترده حقوق 

اعدام : بشر در موارد ذيل پايان داده شود
ار، کشتار مردمی که نوجوانان و سنگس

بطور مسالمت آميز تظاھرات می کنند، 
شکنجه و تجاوز جنسی در زندان، دادگاه 
ھای ناعادالنه، بازداشت ھای گسترده 
معترضين سياسی مسالمت جو و روزنامه 
نگاران، تبعيض عليه زنان و اقليت ھا، 
مجرم شناختن ھمجنس گرايی، و آزار و 

. قداذيت سازمان ھای غير دولتی منت
بسياری از ھئيت ھای نمايندگی دولت ھا 
از ايران خواستند که با مراجع حقوق بشر 

 .سازمان ملل ھمکاری کند
ھادی قائمی در مورد رفتار ھئيت    

:" نمايندگی ايران دراين نشست گفت
ايران در حاليکه مردم خودش را بشدت 
قربانی می کند، در اين نشست نقش 

نبايد مورد قربانی ای را ايفا کرد که 
ھادی قائمی تاکيد ." سرزنش قرار بگيرد

اگر عملکرد غير مسئوالنه " کرد که 
امروز ايران شاخص پاسخ به پيشنھادات 
سازنده جامعه جھانی قرار بگيرد، ديگر 
نمی توان از فرصت ارائه شده در بررسی 
دوره ای عمومی حقوق بشر برای بھبود 

 ."حقوق بشر استفاده کرد
، به گزارش فعالين  ٨٨ن بھم  ٢۶در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، روز 
بھمن ماه زندانيان سياسی  ١٩دوشنبه 

ساله وفرزندش  ۵١زھرا اسدپور گرجی 
دادگاه  ١ساله به شعبه  ٢۵رضا جوشن 

انقالب برده شدند و توسط فردی بنام 
عاصف حسينی رئيس اين شعبه به حکم 

 سال تبعيد به ١سنگين و غير انسانی 
سال تبعيد به روستای  ۴زندان زنجان و 

  .قيالر زنجان محکوم شدند
، به گزارش   ٨٨بھمن   ٢۶در ◄ 

آژانس خبری موکريان ، چند شھروند 
بوکانی به نام ھای ياسين مرادی ، صادق 
آھنگری و جعفر رحمانی توسط  نيروھای 

  .امنيتی در اين شھر بازداشت شدند
ا ، به گزارش ت  ٨٨بھمن   ٢٧در ◄ 

آزادی زندانيان سبز ،  سيامک بيرانوند 
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی 

علوم تحقيقات و از فعاالن ستاد ميرحسين 
 .موسوی در لرستان بازداشت شد

، به گزارش   ٨٨بھمن   ٢٧در ◄ 
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  

نفر از خانواده ھای دستگير  ٣٠٠بيش از 
عاشورا ، زندانيان  بھمن و ٢٢شدگان 

سياسی که اخيرا آزاد شدند ، مادران 
عزادار و مردم تھران در مقابل درب 

تجمع . اصلی زندان اوين تجمع کردند
خانواده ھا از درب اصلی زندان اوين تا 
پايين پله ھا ادامه داشت آنھا  بر آزادی 
عزيزانشان از زندان مخوف اوين 

 . پافشاری می کردند 
، به گزارش   ٨٨ بھمن  ٢٧در ◄

نسرين ستوده، وکيل : مدرسه فمينيستی 
و فعال حقوق زنان در کالنتری نارمک 

  .مورد بازجويی قرار گرفت
،به گزارش وبالگ   ٨٨بھمن  ٢٧در ◄ 

امير : محمد مصطفايی وکيل دادگستری 
ساله، به اتھام  ٢١رضا عارفی، جوان 

عضويت و ھمکاری و تالش و فعاليت 
پيشبرد اھداف انجمن موثر در راستای 

 ٢۶/١/١٣٨٨پادشاھی ايران که در روز 
دادگاه  ١۵دستگير شده بود با حکم شعبه 

انقالب محارب شناخته شده و به استناد 
و  ١٩٠،١٩١، ١٨٩، ١٨٧، ١٨۶مواد 
قانون مجازات اسالمی به اعدام  ۴۶

از امروز بيست : وی گفت  .محکوم گشت
 روز مھلت دارم تا نسبت به حکم صادره

  . اعتراض کنم
، به گزارش كميته  ٨٨بھمن   ٢٨در ◄ 

دفاع از روزنامه نگاران ، ايران با 
روزنامه نگار يكى  ٩٠دستگيرى بيش از 

از مھمترين سركوبگران روزنامه نگاران 
اين كميته در .در جھان به شمار مى رود

گزارش ساالنه خود در باره آزادى 
 ٢٣مطبوعات گفته است كه ھنوز 

و دبير خبرى در بازداشت به سر نويسنده 
مى برند كه ايران را پس از چين در رده 
دوم بازداشت روزنامه نگاران قرار مى 

  .دھد
، به گزارش ٨٨بھمن   ٢٨در ◄ 

جعفر "به : » ريا نووستی«خبرگزاری 
کارگردان ايرانی، اجازه خروج از " پناھی

کشور برای شرکت در ميزگردی با 
ال و آينده را موضوع سينمای ايران در ح

  . ندادند 
، سايت سحام نيوز  ٨٨بھمن   ٢٩در ◄ 

توسط گروھی که خود را ارتش آفتاب 
 .ناميده بود ھک شد

، به گزارش نو  ٨٨بھمن   ٢٩در ◄ 
تحيلی نوانديش از - سايت خبری: انديش 

  .صبح پنج شنبه فيلتر شد
، به گزارش کلمه،  ٨٨بھمن   ٢٩در ◄ 

جمھوريت  حمزه کرمی مدير سايت خبری
ميليارد  ۶سال حبس و پرداخت  ١۶به 

 . تومان جزای نقدی محکوم شده است
، به گزارش فعالين  ٨٨بھمن   ٢٩در ◄

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، صدھا 
نفر از خانواده ھا و مردم برای آزادی بی 
قيد وشرط و فوری زندانيان سياسی در 
  .مقابل زندان مخوف اوين تجمع کرده اند

، به گزارش ندای  ٨٨بھمن   ٣٠ در◄ 
تن از بازداشت  ٣٠دست کم  -سبز آزادی 

بھمن  ٢٢شدگان شھر مشھد در روز 
ھمچنان در بازداشتگاه ھای کوی پليس و 

 .اطالعات اين شھر زندانی ميباشند
، به گزارش تا ٨٨بھمن   ٣٠در ◄ 

آزادی زندانيان سبز، مرتضی سمياری از 
ت که اعضای شورای مرکزی تحکيم وحد

دی ماه بازداشت شده بود  ١۴در تاريخ 
سال حبس تعزيری محکوم  ۶به تحمل 

در اين حکم سمياری به اتھام تبليغ . شد
عليه نظام به يک سال حبس و نيز به 
اتھام تجمع برای اقدام عليه امنيت ملی به 

 .سال محکوم شد ۵
، به گزارش نوروز  ٨٨بھمن   ٣٠در ◄

شکده ھفت نفر از دانشجويان دان - 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تھران 

يکی از اين دانشجويان . بازداشت شدند
بنام فرشاد شيبانی در کالس درس در 
بخش عفونی بيمارستان امام خمينی و 
بقيه پس از احضار توسط ضابطان قضايی 

 .بازداشت شدند

، به گزارش شبکه  ٨٨بھمن   ٣٠در ◄ 
جنبش راه سبز ، بازداشتھا در نجف آباد 
ادامه دارد و ماموران اطالعاتی با ھجوم 
شبانه به خانه ھای فعاالن سياسی و 

ھنوز دھھا . انقالبی آنان را تھديد می کنند
تن از مردمی که برای شرکت در مراسم 
سوگواری و چھلم آيت هللا منتظری 
بازداشت شده بودند، در حبس بسر می 

  برند
، به گزارش  ٨٨بھمن   ٣٠در ◄ 

نا ، علی اکبر اعجمی خبرگزاری ھرا
دانشجوی دانشگاه تھران و از فعالين چپ 
گرا که پيشتر مکررا  از سوی ماموران 
واواک تحت فشار و تھديد قرار داشت 

بھمن در شھرستان  ٢١نھايتا  روز 
سبزوار دستگير و به مکان نامعلومی 

  .منتقل شده است
، به گزارش  ٨٨بھمن   ٣٠در ◄ 

لي زاده از خبرگزاری ھرانا،  مرتضي گ
فعالين سياسي اصالح طلب شھر اراك و 
ھمچنين از اعضاي فعال ستاد مھندس 
موسوي كه پس از وقايع روزعاشورا در 
شھر اراك بازداشت شده بود و چندي 
پيش با قراركفالت آزاد گرديده بود پس از 

بھمن ماه مجددا توسط افراد ناشناس  ٢٢
بازداشت گرديده و به مكان نامعلومي 

 .ل گرديده استمنتق
، به گزارشدر  ٨٨بھمن   ٣٠در  ◄

  با آنكه وزير آموزش و  ،  ھمشھري
ميليون دانش آموز  ۴پرورش آمار 

مردودي و بازمانده از تحصيل را دروغ 
خواند اما اخيرا مركز پژوھش ھاي 
مجلس طي گزارشي اعالم كرد كه اين 

  .ميليون نفر است ۵آمار حدود 
فعالين ارش ، به گز ٨٨اسفند   ١در  ◄

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
يورشھای وحشيانه گارد زندان عليه 
زندانيان سياسی و عادی در زندان 

حمالت گارد  .گوھردشت کرج ادامه دارد
زندان به زندانيان سياسی و عادی و 
بخصوص به سالن نوجوانان شدت 

اين حمالت که نيمه .بيشتری به خود گرفته
ان و در دسته ھای شب توسط گارد زند

  .نفره  صورت می گيرد ۵٠الی  ٣٠ھای 
آخرين جلسه ، ٨٨اسفند  ١در  ◄

ھای پنج تن از  رسيدگی به اتھام
شدگان تظاھرات روز عاشورا که  بازداشت

و ارتباط با سازمان » محاربه«به 
اي سلطنت ھمجاھدين خلق ايران و گروھ

اند روز شنبه در دادگاه  طلب متھم شده
  .شدانقالب برگزار 

به گزارش جھان، ،  ٨٨اسفند   ٢در  ◄
پيام فضلی نژاد در خيابان فلسطين تھران 
مورد حمله سه مھاجم موتور سوار قرار 
گرفته و ضربات متعدد چاقو به بدن وی 

وی پس از اين حمله به دليل .وارد شد
شدت جراحات وارده به بيمارستان 
فيروزگر تھران منتقل شد و در حال 

ی نژاد به دليل اصابت حاضر وضعيت فضل
ضربات به سر وی وخيم گزارش شده 

 . است
فعالين ، به گزارش  ٨٨اسفند   ٣در  ◄

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، زندانی 
ياور خدا دوست در اثر شکنجه ھای 
وحشيانه کرمانی و فرجی رئيس و معاون 
. اطالعات زندان گوھردشت به قتل رسيد

ندان منتقل پيکر اين زندانی به بھداری ز
و در حال حاضر در سردخانه اين زندان 

ياور و لطيف خدا   .نگھداری می شود
بند  ٣دوست دو برادر زندانی که در سالن 

  . زندان گوھردشت کرج زندانی بودند  ١
فعالين ، به گزارش  ٨٨اسفند   ٣در  ◄

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، منصور 
ت اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکای شرک

اتوبوس رانی تھران و حومه  در 
زندان گوھردشت کرج  ۴ھواخوری بند 
زندانی ديگر در حال  ٢ھنگامی که با 

صحبت کردن بود با تيزی و از پشت  
که با ھوشياری . مورد تھاجم قرار گرفت

زندانيان و واکنش به موقع او از خطر 
اين حمله در حضور .جدی نجات يافت

و  فردديگر پاسدار بندی بنام حسن پور 
  . بنام مرادی سر وکيل بند صورت گرفت

به گزارش  فعالين ،  ٨٨اسفند   ٣در  ◄
حقوق بشر و دمکراسی در ايران، بيش از 

نفر از خانواده ھای دستگير شدگان   ۶٠٠
  در مقابل دادگاه انقالب برای آزادی فوری 

  
  16صفحه در

 تكرار گذشته يا تغيير؟
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و در اين قلمرو است كه انديشه 
است تقويت می راھنما که ھمان آزادی 

شود و ذھنيت انسانھا روشن و انسانھا 
برای رشد . به بلوغ فکری می رسند

فرھنگيمان نياز به برخورد آراء و عقايد 
پس بجای فلسفه بافی به نقد . داريم

باورھايمان بپردازيم و آنھا را به زير 
سئوال ببريم  تا رشد کنيم و آن بر سرمان 

رمان بس ١٣۵٧نيآيد که بعد از انقالب 
ھنوز بسياری از ايرانيان و علی . آمد

الخصوص تحصيلکرده ھای ما افسوس 
می خورند که چرا کتابھای خمينی و 
واليت فقيه او را نخواندند و فريب او را 

پس بھوش باشيم از تجربه درس . خوردند
  . بيآموزيم ، زيرا فردا را امروز می سازيم

در سايت گويا  ١٣٨٨در اواخر بھمن 
خانم فرزانه بذرپور با آقای گفتگوی 

در اين ). ١(عبدالکريم سروش را خواندم
گفتگو آقای سروش تالش نموده است 
نوع نظام آينده بعد از مرگ نظام واليت 
. فقيه جمھوری اسالمی را ئتوريزه نمايد

در اين گفتگو ايشان می گويند نظام 
سياسی آينده دينی است و مسئولين اين 

باشند و قوانين آن نظام ھم دينداران می 
در . ھم نبايد منافاتی با اسالم داشته باشد

اين نظام ھمچون جمھوری اسالمی 
انسانھا بر دو دسته اند خودی و غير 
خودی برای اثبات اين تقسيم بندی ھم از 
نظريه سکوالريزم سياسی و سكوالريزم 
فلسفی تاريخ شناس آمريکائی بنام آقای 

فته است؛ ھم مدد گر) ٢(ويلفريد مک کلی
تا تقسيم بندی شھروندان ايرانی به خودی 

برای ثبوت . و نخودی را موجه جلوه دھد
اين ادعا به گفتگوی ايشان با خانم فرزانه 

  .بذرپور رجوع می کنيم
خانم فرزانه بذرپور در سئوال اول خود 

افتراق و « ازآقای سروش می پرسند که 
اختالف نظر ميان سکوالرھا و جريان 

دينی بر محور چه  روشنفکری
  »موضوعاتی است؟

آقای سروش با استفاده از نظرات آقای 
« پاسخ می دھد ) ٣(ويلفريد مک کلی

بطور کلی دوگونه سکوالر داريم 
سکوالريزم سياسی و سکوالريزم 

و بعد استاد شروع مى كند به » .فلسفی
  .  تعريف سكوالريزم سياسى و فلسفى

ت قبل از بررسي  گفتار سروش بھتر اس
بدانيم سكوالريزم بطور خالصه جدائی دين 
از دولت است که البته با الئيسيته قدری 

زيرا الئيسيته غالباً در ) ۴(فرق دارد 
کشورھای کاتوليک اروپا که زير سيطره 
کليسای کاتوليک بوده اند بوجود آمده 
ً در کشورھای  است و سکوالريزم غالبا
. پروتستانيسم شکل گرفته است

در  ١٧اولين بار در قرن  سکوالربرای
فرانسه استفاده شد به اين ھدف که اموال 
کليسا به بخش خصوصی و مقامات غير 

و . واگذار شود) سکوالر(روحانی 
الئيسيته واژه ای است که در دھه ی 
ھفتاد سده ی نوزدھم در فرانسه ابداع و 
از آن پس وارد دانشنامه ھا و گفتمان 

  ).۵(سياسی شد
يش بر جدائی سکوالريزم مبنا

امورعمومی و خصوصی جامعه از سلطه 
دين ساالران می باشد و بر برابری حقوق 

بنا . تمامی انسانھا و اديان استوار است
براين سکوالريزم يا فرم فرانسوی آن 

الئيسيته انديشه ايست که از حاکميت مردم  
در مقابل حاکميت روحانيت حمايت می کند 

ر نقد دين و ريشه در انديشه روشنگری د
و در اعتراضات و مبارزات عليه سيطره 

بايد گفت . روحانيت و دين بر مردم دارد
ھم سکوالريزم و ھم الئيسيته ھمچون 
بسياری از مقوالت مفاھيم شان در طی 

عوض نشده ( تاريخ تکامل يافته است
و در ھر کشور تحول خاص خود را ) است

منطبق با شرايط و فرھنگ آن کشور 
ھرچند که فالسفه، . است انجام داده

در .... ھنرمندان، نويسندگان، اديبان و
ولی . امور خويش از آن استفاده کردند

ھيچگاه فيلسوفان و سياسيون آنرا تقسيم 
بدو نکرده اند و آنان معتقد به سکوالريزم 

از نظر فلسفی . سياسی و فلسفی نبوده اند
. انسانھا يا به خدا باور دارند يا ندارند

يک انسان معتقد به خدا می تواند به مثالً 
جدائی دين از دولت باور داشته باشد مثل 

و يا . شادروان مصدق و يا آقای بنی صدر
يک معتقد به کمونيست و سکوالر می 
تواند طرفدار دولت دينی باشد و برای 

حفظ آن تالش نمايد مثل مرحوم کيانوری 
  .و جمھوری اسالمی خواھان سکوالر

الريزم فلسفی در امر بکار گيری سکو
سياست و حتی فلسفه با تعريفی که 
سروش از آن می کند با ھدفی ديگر 

آقای سروش در اين . استفاده شده است
گفتگو در راستای نظر مک کلی می گويد 

سکوالريزم فلسفی که معادل با بی دينی « 
و بی اعتقادی به ديانت است و نوعی 

وع اين ن. است) ماده گرائی(ماترياليزم 
سکوالريزم با انديشه دينی غير قابل جمع 

  .»است
ھدف سروش از تقسيم سکوالريزم اينست 
که به مردم و بويژه تحصيلکرده ھای 
دينی از جمله روحانيون حالی کند که اگر 
ما می گوئيم سکوالر ھستيم، اين 
سکوالريسم سياسی است ولی ضد دين 
نيستيم و نگران بی دينان نباشيد زيرا اين 

با ما روشنفکران دينی قابل جمع ھا 
و ادامه . نيستند و از ما خداباوران جدايند

برای اينکه دين جان سالم به « می دھد 
در برد و ايمان مومنان آزادانه و نه به 
تحميل صورت گيرد، به نظر من 
سکوالريزم سياسی يک امر پسنديده است 
اما سکوالريزم فلسفی نه، چون با ديانت 

  » .تقابل جمع نيس
اوالً ايشان مثل رھبران جمھوری اسالمی،           

ايرانيان و بويژه تحصيلکرده ھا را بدو 
دسته تقسيم می کند خودی آنانی که معتقد به 
سکوالريزم سياسی ھستند و غير خودی 
. آنانی که ضد دين يا سکوالر فلسفی ھستند

ايشان برای عامه پسند جلوه دادن بيانات 
يشه سکوالريزم را در خود مجبورند اند

پيروی از مک کلی قلب کند و سکوالريزم را 
ً آقای . بدو دسته شر و خير تقسيم نمايد دوما

سروش جديداً باورمند است که سکوالريزم 
سياسی امر پسنديده ای است و خود را 
سکوالر تصور می کند که اين خود گامی 
مثبت از طرف ايشان است، ولی تکليف 

را که در رد و عليه گفتار و نوشتاری 
).  ۶(سکوالريزم نوشته است چه ميشود

ً او اگر سکوالر است پس چرا بدنبال  سوما
حکومت دينی می باشد؟ به ادامه گفتگويش 

در پاسخ به سئوال سوم . رجوع می کنيم
اگر ما ميتوانيم از « خانم فرزانه می گويد 

استبداد دينی سخن بگوئيم پس می توانيم از 
  » .ھم سخن بگوئيم دمکراسی دينی

سکوالريزم « در پاسخ به سئوال اول می گويد           
سياسی يعنی انسان، نھاد دين را از دولت 
جدا کند و حکومت نسبت به تمام فرقه ھا و 
مذاھب نگاه يکسان داشته باشد و تکثر آنھا 
را به رسميت شناخته و نسبت به ھمه آنھا 

پس  خوب اگر اينطور است. »بی طرف باشد
دمکراسی دينی شما ديگر چه مقوله ای 
است که قصد داريد در مقابل استبداد دينی 
واليت فقيه بنايش سازيد و بطور مشخص 
روشن می کنيد که مسئولين آن دمکراسی 

مثل اين است . دينی بايد صاحبان دين باشند
آقای . يک آدم بی دين، خدا را نيايش کند

اھيد سروش اين تناقضات را چگونه می خو
زيرا  طبق تز آقای مک کلی و . حل کنيد

پيروی شما از اين تز سردمداران جمھوری 
اسالمی و طالبان می توانند ادعا نمايند که 
ھمگی سکوالر و دمکرات ھستند و بنا بر 
اين ھر سکوالری قادر است حکومت دينی يا 

و . بقول شما دمکراسی دينی تاسيس نمايد
تواند ادعای سردمداران ھر دولت دينی می 
استاد محترم . دمکراسی و سکوالريزم کنند

در دمکراسی، دولت مرامی و دينی نمی 
تواند باشد اگر باشد آن دولت ديگر دمکرات 

اصالً دمکراسی را برای حاکميت . نيست
آقای . مردم بر مردم و برای مردم ساخته اند

مک کلی بخوبی می داند چنين خزعبالتی را 
ئی ھا و آمريکائی نمی تواند به اروپا

بخوراند ولی اينرا بخوبی می داند در شرق 
خوردنی ھستند چون استبداد در اعماق 
وجود غالب تحصيلکردھايشان نفوذ کرده 

  . است 
سروش ممکن است بگويد درک فريد راستگو از          

سکوالريزم غلط است ولی درک مک کلی 
درست است و من ھم نظر مک کلی را قبول 

قای سروش حق مسلم شما است ھر آ. دارم
ولی اختالف از اينجا .  نظری را قبول کنيد

ناشی ميشود که سکوالريزم يک انديشه 
است و يک انديشه اگر از مفھومش دور شد 

ديگر اصالت خود را از دست می دھد و 
وقتی روسھا . تبديل به کالم توخالی ميشود

به مارکسيسم يک لنينيسم اضافه کردند و 
 –يک مائو ھم به مارکسيسم  چينی ھا

لنينيسم اضافه کردند بر سر انديشه 
چرا راه دور . مارکسيسم آن آمد که آمد

برويم، امروز بحمدهللا خود شما اذعان می 
تئوری واليت فقيه عين استبداد « داريد که 
چرا چون خمينی به دين مردم يک » دينی شد

در ثانی مگر ھر که . واليت فقيه اضافه کرد
پيشبرد مقاصد خود فلسفه بافی و  برای

مگر نظريه . تئوری بافی کرد درست است
پرداز آمريکائی مرحوم ساموئل ھانتيگتون 

مگر . نبود که نظريه جنگ تمدنھا را آورد
فوکوياما نبود که گفت سرمايه داری جھان 
را گرفته است پس تاريخ به پايان رسيده 

مگر پيدايش نظرات نژادپرستانه در . است
وپا که در پی خود نازيسم، فاشيسم، ار

فرانکيسم را بوجود آورد بعلت سوء استفاده 
ھمين اروپائی ھا و پسوند دادن به دارونيسم 

مگر در ھمين آمريکا و غرب نيست . نبود
که ليبراليسم را به ليبراليسم وحشی مبدل 
کردند و از آن ريگانيسم، تاچريسم و نئوکان 

ھانی را به فنا ھای آمريکائی را ساختند و ج
  . کشانيدند

علناً ) ٧(تازه خود مک کلی و خانم ديانا ايک           
اظھار می دارند اين تجربه ما از سکوالريزم 
در آمريکا است و شما نتيجه تحقيقات دو 
انسان را در مورد کشور خود تبديل به يک 

حتی تيتر . تئوری جھان شمول کرده ايد
چنين  ٢٠٠٧ر سخنرانی آنان در فروم دسامب

تجربه آمريکا : دين و سکوالريزم " است 
)"٨  (  

اما در مورد دمکراسی دينی، آقای سروش ما            
نمی توانيم از دمکراسی دينی سخن بگوئيم 
زيرا دمکراسی يک انديشه است و انديشه 

مثل اينست کمونيستھا . قيد پذير نيست
بگويند چون ما نظام استبدادی کمونيستی 

ه ايم حاال می توانيم نظام دمکراسی داشت
وقتی يک انديشه . کمونيستی برقرار کنيم

مقيد به قيدی ميشود، آن انديشه محدود می 
گردد و اين محدوديت بدرد محدود کننده ھا 
می خورد؛ چونکه محدود کننده ھا ھدف 
شان از محدود کردن انديشه بکارگيری آن 

زور در قدرت است تا از آن بتوانند بعنوان 
ھر انداره يک . برعليه مخالفين استفاده کنند

انديشه محدود شود از مفھوم اصلی خود 
خارج ميشود تا محدود کننده ھا بتوانند 
تفسير عامه پسندانه خود را از آن بيان 
سازند و بعد چماقی بر سر مردم و غير 

  . خوديھا سازند
ھمانطوريکه در باال آمد نمونه اش 

ی از انديش ورزان دارونيسم است که برخ
طرفدار خودی و غير خودی قيدی به آن 
اضافه کردند و دارونيسم اجتماعی را 
ساختند که منشاء نژاد پرستی و سپس 

  .فاشيسم در غرب گشت
آقای خمينی به جمھوری يک  ۵٧در سال 

قيد اسالمی اضافه کرد و شد جمھوری 
فاشيستی  اسالمی، آن چيزی که در طی 

يران با آن دست به سال اخير مردم ا ٣١
گريبان ھستند و سرنوشتی را پيدا کرده 
اند که در طول تاريخ تا بحال پيدا نکرده 

  .بودند
آقای سروش تالش نکنيد قيدی به 
دمکراسی اضافه کنيد تا عوام برای شما 
ھورا بکشند و حکومت اسالمی آينده خود 

زيرا زشت ترين کار اين .  را توجيه کنيد
رام و انديشه دفاع است که ما از يک م

کنيم اما برای اھداف خود آن انديشه را از 
بويژه از آزادی . معانی اش خالی سازيم 

و دمکراسی  که ايرانيان بيش از صد 
سال است تشنه برقراری آن ھستند حرف 
بزنيم و آنان را از ماھيت اصلی يشان 

  . خالی سازيم چون مد روز شده است
ست و دمکراسی در خدمت ھمه مردم ا 

خودی و غير خودی نمی شناسد  بدين 
معنی است که قوای دولت فقط ناشی از 
اراده و خواست احاد ملت و دارای ھيچ 
منبع و منشاء ديگری نيست و ملت به 
معنای عموم مردم است که از حقوق 
مساوی در برابر قانون بھره مند 

دمکراسی امر دولت و برای ).  ٩(ھستند
اين بايد بی مرام جمھور مردم است بنا بر

بخشی از دمکراسی امر ).  ١٠(بماند

دولت است و بقيه اش حقوق بشر و 
دمکراسی . جامعه مدنی شامل ميشود

مربوط ميشود به حقوق بشر، خشونت 
زدائی، حقوق ملی، حقوق مدنی، حقوق 

حقوق ذاتی انسانھا و حقوق ( اساسی 
که اصول آنھا در قانون اساسی ای ) مدنی

شد که حاکميت را از آن مندرج خواھد 
اين را ھم . مردم می داند نه کس ديگری

اضافه کنم دمکراسی در يک جامعه آرام 
آرام نھادينه ميشود و بخاطر اينکه خود 
دمکراسی در بن بست قرار نگيرد بطور 
مدام بايد شکوفا شود تا بشريت بتواند 
روابط قوای حاکم بر جھان را که امروز 

به روابط دوستی مبدل به زور شده است 
در رشد و تکامل بشريت تبديل نمايد تا 
آيندگان از زندگی بھتر و سعادتمند تری 

پس دمکراسی ھم بايد . برخوردار شوند
مداوماً دمکراتيزه شود تا بتواند در تمامی 
روابط اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی جا 

بنا براين دمکراسی از مقوله . بيفتد
باشد و پسوند  استبداد نيست که قيد پذير

الزم ندارد زيرا ھر پسوند وصفتی که به 
آن اضافه شود آنرا محدود می کند و در 

  .خدمت زور پرستان قرار می گيرد
شيخ فضل اله . دمکراسی دينی معنی ندارد

ما مشروطه مشروعه می : نوری می گفت
سيد عبداله بھبھانی به او پاسخ . خواھيم

. مشروعه که مشروطه نمی شود: داد
حاال ما ھم به جناب سروش می گوئيم 
دمکراسی دينی و مرامی نمی شود؛ 

ھمانطوريکه . دمکراسی دمکراسی است
  . مشروطه مشروطه بود

ً شما بعد از سرنگون شدن نظام  فرضا
فاشيستی واليت مطلقه فقيه، نظام 

در . دمکراسی دينی خود را مستقر کرديد
اين صورت تقدم بر دمکراسی است يا 

تقدم بر دمکراسی است پس  اگر. دين
ھدف شما از اضافه کردن قيد دينی بسيار 

اگر تقدم . بحث برانگيز و مشکوک ميشود
بر دين است کدام دين؟ خوشبختانه ايران 
کشوری است با انواع دينھا، شما کدام 
دين را بر فراز قانون اساسی می خواھيد 

ما در ايران الاقل سه دين . نصب کنيد
م يھوديت، مسيحيت و رسمی خدائی داري

حال از بين اديان فوق شما کدام را . اسالم
انتخاب می کنيد؟ فکر می کنم پاسخ شما 

سئوال . روشن است اسالم دوازه امامی
اينجا است تقصير ديگران چيست که بايد 
حرف شما را عملی سازند و به خواست 
شما تن در دھند؟ اگر بنا باشد دمکراسی 

نبايد پيروان اين دينی و مرامی شود چرا 
يا آن دين يا مرام حکومت را در دست 

زيرا ھمه مدعی اند که حقيقت . بگيرند
مطلق در دست آنان است و آنان قادرند 

اگر . انسان را به بھشت موعود برسانند
شما می گوئيد من مسلمانم، و چون اسالم 
دين حق است، پس حق با من است، چنين 

ب خود برھانی را ھم ديگران برای مذھ
دارند و بايد به پيروان ھمه اديان و 
مرامھا اين حق را داد که ادعای کسب 

زيرا نتيجه استدالل . قدرت سياسی کنند
شما اين است که چون حق با من است، 
بنا براين کسب قدرت سياسی حق من 

اگر معيار حقانيت و حکومت کردن . است
اين باشد، در اينصورت ھم در جامعه ما 

امی دنيا جنگ ھمه با ھم در و ھم در تم
خواھد گرفت و ھر گروھی که زورش 
بيشتر ديگران است قدرت حکومتی را 
کسب خواھد کرد و ديگران را از حقوق 

يعنی ھمان . شان محروم خواھد کرد
  ۵٧اتفاقی خواھد افتاد که بعد از انقالب 

حال ممکن است آقای سروش . اتفاق افتاد
يکائی بنوعی می خواھد از تجربه آمر

آقای مک کلی و خانم ايک شبيه سازی 
وحدت دين و دولت سبب : کند و بگويد

سالمت دين و دولت و سعادت اخروی و 
اين سخن شديداً . دينوی مردم ميشود

عامه فريب است زيرا وحدت دين و دولت 
در ايران واليت فقيه و در افغانستان 
طالبان را به جان مردم انداخت و در 

ير را و در اسپانيا سودان عمر البش
و تركيب مرام و . فرانکيسم را پديد آورد

دين با دولت نازيسم و فاشيسم را بوجود 
آورد و تركيب مرام با دولت مولودش 

پس اين فرض غلط است . استالنيسم شد

پس از . زيرا تجربه آن پيش روی ما است
اگر دولت ابزار .تجربه درس بيآموزيم

در قدرت است در دست طبقه حاکم 
صورت وحدت دولت و دين، دين وسيله 
ای در دست دولتمردان برای سرکوب 
مردم  و به قدرت حاکم مشروعيت می 

در اين حالت دين با جامعه بيگانه . بخشد
ميشود و مبدل به ضد خود و مردم 

اگر دولت دولت مردم ساالر است . ميشود
و به رشد و شکوفائی افراد جامعه کمک 

ھروندان را می کند و حقوق ھمه ش
محترم و پاس می دارد در اين حالت 
دولت به يدک کشيدن ھيچ  دين و مرامی 

زيرا به محض اينکه دولت . احتياج ندارد
مردمی يدک کش ھر دينی و مرامی شود، 
خود را نقض می کند و ديگر دولت عموم 

بر فرض که دولت ) ١١. (مردم نيست
دولت عموم مردم باشد و دين ھم دين 

م باشد، دولت تابع جريان تحول عموم مرد
اگر . جامعه است و با آن تغيير می کند

فرض کنيم دولت می تواند در خدمت دين 
  قرار گيرد، پس 

دين می بايد مجموعه ای از حقوق باشد و 
بدين سان دين حقوقمدار دينی است که 
. عمل اش عمل به حق و رشد انسان باشد

که بنا براين جای چنين دينی نه در دولت 
در غير . در دل انسانھای آزاد است

اينصورت ھر دولت دينی سرانجام دين 
دولتی ميشود که ھم دولت را فاسد می 
کند و ھم دين را، پس دولت دينی محال 

چون دين باور است و انسان يا آنرا . است
قبول می کند يا رد، ولی دولت يک 
سازمان اجتماعی است که جھت 

و امور سازماندھی انسان اجتماعی 
جامعه بکار می رود، پس سازمان 
اجتماعی که متعلق به عموم مردم است 
نمی تواند دين يا مرامی را بپذيرد؛ در 
صورت وقوع چنين امری دولت از 
محتوای خود خارج شده و مبدل به ابزار 
قدرت اقليتی ميشود که اين قدرت قطعاً 
استبدادی است و اين استبداد حتماً فراگير 

بقول آلن تورن جامعه شناس و . ميشود
فرانسوی دولت سکوالرھم اگر مرام و 
ً آن دولت  دينی را با خود حمل کند حتما

صدام ھم . مبدل به دولت استبدادی ميشود
مدعی بود دولت اش سکوالر است ولی 
مرام بعثی داشت و دولت او دولتی 

ھمين امروز بشار اسد و . استبدادی بود
ستبدادی فيدل کاسترو و دھھا دولت ا

موجود مدعی ھستند سکوالرند ولی 
اقای سروش . دولت شان استبدادی اند

ً تصور کرده ايد اگر بگوئيد سکوالر  حتما
ھستيد و قيد دمکراسی به حکومت دينی 
. خود اضافه کنيد مسئله حل شده است

ھموطن محترم اين ھمه مثال آورم تا 
بگويم تئوری دولت شما تئوری دولت 

بدرستی خانم فرزانه استبدادی است و 
بذرپور ھوشيارانه در سئوال سومش 

دمکراسی " از شما می پرسد ) ١٢(
تکرار تجربه استبداد دينی "  دينی

چون ايشان بخوبی ديده اند که .  نيست؟
ديکتاتورکره شمالی ھم به نظام خود می 
گويد جمھوری دمکراتيک خلق کره، و 
آلمان شرقی ھم نام خود را جمھوری 

در جھان . آلمان گذاشته بود دمکراتيک
ھيچ مستبدی نيست که بگويد من ضد 

  .     دمکراسی ھستم
اطاق فکر جنبش سبز " در مقاله ام بنام  

گفته بودم شما ) ١٣"(و نظام رو به موت
جمھوری اسالمی می خواھيد بدون خامنه 

صحت آن گفتار در اين گفتگويتان . ای
آری شما حکومت دينی می . روشن شد

د و عمق تفکرتان در پاسخ به خواھي
سئوال چھار مشخص و معين ميشود؛ 
باضافه برای ھمه ھم تعيين تکليف می 
کنيد و می خواھيد دينداران به قدرت 

به گفتگويتان !! چرا معلوم نيست؟. برسند
در . با خانم فرزانه بذرپور رجوع می کنيم

« پاسخ سئوال چھارم می گوئيد 
دمکراسی  دمکراسی دينی ھيچ تفاوتی با

ندارد و تنھا چون مسئوليتش بر عھده 
دينداران است می تواند نامش دمکراسی 

در يک دمکراسی دينی حداکثر . دينی باشد
سعی ميشود قانونی که منافات با قوانين 

  قطعی دينی دارد به تصويب نرسد، اين 
  

  13در صفحه 

 !ديني ديگرچه مقوالتي اند؟دمكراسيسكوالر فلسفي و،آقاي سروش
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  .. آقاي سروش، سكوالر
  

قوانين قطعی و ضروری در اسالم ھم 
آقای سروش اين » .ار محدود ھستندبسي

تکرار جمھوری اسالمی است نه يک 
کلمه کمتر نه يک کلمه بيشتر ھمين حرف 
شما را  خمينی، خامنه ای ، جنتی و ھمه 

 ٣١سردمداران نظام خونخوار فقاھتی 
سال است اين  ٣١و . سال است می زنند

جماعت می گويند قانونی درست است که 
منافات نداشته با قوانين قطعی اسالم 

 ۵پس بی جھت نيست که در بيانيه . باشد
تن در مورد مطالبات حداقلی جنبش سبز، 

آقايان سروش، مھاجرانی، (  نفر  ۵شما 
با )  کديور، عبدالعلی بازرگان و گنجی

قانون  ٢٧آزاديھائی موافقيد که در بند 
.  اساسی جمھوری اسالمی آمده است

انون شما ھمگی بھتر از من می دانيد ق
اساسی جمھوری اسالمی مملو از کلمات 
حقوق، مردم، آزادی احزاب و آزادی 
اجتماعات و آزادی فالن و بھمان اما اينھا 

  .نبايد منافات با قوانين اسالم باشد
پس از جست وجوھا و رنج دراز             

رسيديم آنجا که بوديم باز آقای سروش 
ھموطن محترم مسئوالن دينی چه کسانی 

تند که بايد فردا در دمکراسی دينی ھس
روحانيت . شما قدرت را بدست گيرند؟

ً و بخش وسيعی از روشنفکران  عمدتا
دينی که امتحان خود را پس داده اند و در 
استقرار واليت ضد انسانی فقيه در ايران 

و  ١٣٧٠تا اواخر دھه  ۵٧بعد از انقالب 
برخی حتی تا قبل از روی کار آمدن 

ز ھيچ خدمتی برای حفظ احمدی نژاد ا
چنين نظام ننگينی دريغ نکرده اند و 
عمدتا ھمدست ھمين اصولگرايان حاکم 
در سرکوب و چپاول  مردم نقش ايفا کرده 

در مقاله ای جداگانه که در دست ( اند
تھيه دارم با ذکر نام، اقدامات تمامی آنان 

  ).را با حفظ سمت معرفی خواھم کرد
اشد چرا که نه؛ شايد منظورتان خودتان ب 

در اينصورت شما قصد داريد دمکراسی 
دينی بوجود آوريد و بجای آقای خامنه ای 
. شما و ھمفکرانتان به قدرت برسيد

ھموطن محترم اگر خدای نکرده چنين 
فکری داريد از اين فکر بيرون بيآيد چون 
ھمانطور که در باال گفتم با ھر نيتی که 

کراسی حتی خالصانه و عاشقانه باشد، دم
دينی شما راھی جز رسيدن به استبداد 
نخواھد داشت و در اين راه شما قدرتی را 
حاکم می کنيد که فردايش شما ميشويد 
بنده قدرت ونه آقای سروش انديش ورز 
و دمکراتی که امروز يک ھموطنش بدون 
تعارف و با لحنی برنده ولی صميمانه با 

  .او در حال گفتگو است
راجع به  ۶ آقای سروش در سئوال

جايگاه « رفراندم شما پاسخ می دھيد 
واليت فقيه و اختيارات آن بايد مورد 

شما در ابتدای پاسخ . »سئوال قرار گيرد
تئوری واليت « می گوئيد که ٧سئوال 

شما در » .فقيه، عين استبداد دينی است
نامه تان به آقای خامنه ای نويد داديد که 

تبداد به زودی ما شاھد جشن فروپاشی اس
حال چگونه است بعد . دينی خواھيم بود

ماه از نوشتن آن نامه اعالم برائت  ۵از 
کرده و از گفتار چند ماھه اخيرتان عقب 
نشينی می کنيد و خواستار اين ھستيد که 
جايگاه رھبر استبداد دينی معين شود 

ً خسته نباشيد مردم ايران کشته .  واقعا
نسی دادند، زندانی شدند، مورد تجاوز ج

قرار گرفتند، دانشجويان شان در خوابگاه 
در نيمه شب مورد حمله وحشيانه قرار 

  گرفتند و 
می گيرند و ھر روز شکنجه و سرکوب 
ميشوند و جنبشی به آن عظمت به راه 
انداختند و جھان را در حيرت و تحسين 
برانگيختند که اختيار رھبر مافياھای 

د باور بفرمائي. مالی معين شود –نظامی 
  اگر ھمه اپوزيسيون واليت فقيه مثل 

سال ديگر  ١٩شما فکر کنند مطمئن باشيد  
آقای خامنه ای يا مصباح يزدی بعنوان 
رھبر جمھوری اسالمی پنجاھمين سالگرد 

اما . را جشن خواھند گرفت ۵٧انقالب 
من به مردمی اميد دارم که با شعار مرگ 
بر خامنه ای و مرگ بر اصل واليت فقيه 

اه و اختيارات او را مورد سئوال جايگ
قرار دادند و ديگر به رفراندم مورد نظر 

آقای سروش اکنون . شما احتياجی نيست

من بجای خانم فرزانه بذرپور از شما 
چرا شما از کلی گوئی فرا . سئوال دارم

نمی رويد و بطور مشخص و معين از 
حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و 

زنيد؟ چرا حقوق ذاتی آنان حرف نمی 
وقتی از مطالبات مردم حرف می زنيد 
ھيچگاه نمی گوئيد بدون استقرار حاکميت 
مردم رسيدن به اين خواستھا غير ممکن 
است؟ سئوال آخر ومھم اينست چرا 
ً شما به مردم نمی گوئيد  ً و اساسا عمدتا
حاکميت، حق آنھا است و بکار بردن اين 
حق، وظيفه آنھا است؟  آخر تا کی بايد 

  لسفيدن؟ف
اقای سروش بجای اينکه فکر کنيد دين 
چگونه جان سالم بدر برد لطف کرده و 
فکر کنيد و زحمت بکشيد بگوئيد مردم 
چگونه بايد جان سالم از چنگال خون 
. آشامی چون نظام واليت فقيه بدر برند

آقای سروش دين مورد نظر شما يا با 
حقوق بشر و آزادی سازگار است که بايد 

ار کند در اين صورت دليلی ندارد آنرا اظھ
پسوند دمکراسی شود زيرا دمکراسی 

يا دين شما با . خود حافظ آزادی است
حقوق بشر و آزادی سازگار نيست پس 
بايد خود را با حقوق بشر و آزادی تطبيق 

در . دھد و از اين طريق با مردم آشتی کند
صورتيکه دين شما با آزادی سازگار 

دارد پسوند نيست باز ھم دليلی ن
زيرا در آنصورت دين . دمکراسی شود

دمکراسی را در خدمت قدرت قرار می 
دھد و اسباب سرکوب مردم ميشود ھمان 
دين خشونت طلبی ميشود که آقای خمينی 
و خامنه ای از آن برای مکيدن خون 

آقای .مردم استفاده کرده اند و می کنند
سروش بجای اينکه تالش نمائيد 

کنيد و سکوالريسم را  دمکراسی را دينی
تقسيم به دو نمائيد تا جنگ حيدری و 

کوشش بفرمائيد دين  نعمتی براه بياندازيد
خود را از چنگال دکانداران دين فروش 
نجات دھيد و ثابت کنيد دين شما دين مھر 
و محبت و رافت است و با حقوق انسانھا 

در اين صورت . و آزادی در تطابق است
دی و نه قدرت قرار دينی که در خدمت آزا

گيرد دليلی ندارد يدک اين انديشه و آن 
  سر افراز و پيروز باشيد. انديشه شود
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قتل به اتهام جرمي 
 ساختگي

  
قانون مجازات اسالمی در  ١٨۶ماده 

 مورد مقتولين قابل استناد و اجرا نميباشد
ماده فوق الذکر مقرر ميدارد که    
جمعيت متشکل که در برابر  ھرگروه يا«

حکومت اسالمی قيام مسلحانه کند، مادام 
که مرکزيت آنھا باقی است، تمام اعضا و 
ھواداران آن که موضع آن گروه و جمعيت 
يا سازمان را ميدانند و به نحوی در 
پيشبرد اھداف آن فعاليت و تالش موثر 
دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی 

 .»شرکت نداشته باشند
مقدمتا الزم به تذکر است که بر اساس فقه 

برای دزدان و » محاربه«اسالمی، مقوله 
و نه (عليه مردم راھزنان مسلح که بر 

دست به رعب و وحشت ميزنند  )حکومت
پيش بينی شده است و ربطی به مخالفان 
سياسی حکومت، ولو مخالفينی که دست 

از اين منظر، . به اسلحه ميبرند، ندارد
 .ذکور مطابق موازين اسالمی نيستماده م

صرفنظر از اين ايراد اساسی، برای اينکه 
بتوان فردی را به استناد اين ماده به اتھام 
محاربه مورد تعقيب و محاکمه و احيانا 

در . مجازات قرار داد، شرايطی وجود دارد
صورتی که يکی ازاين شرايط، فراھم 
نباشد، اتھام محاربه واھی تلقی خواھد 

 .شد
وجود گروه يا : اين شرايط عبارتند ازاول

اين گروه يا : ؛ دوم متشکلجمعيتی 
 حکومتجمعيت متشکل بايد در برابر 

: نمايد؛ سوم قيام مسلحانهاسالمی 
؛ بايد باقی باشدگروه يا جمعيت  مرکزيت
بايد موضع آن گروه يا سازمان   :چھارم

بر عضوی که تحت تعقيب است محرز 
رد تعقيب قضائی عضو مو: باشد؛ پنجم

بايد در پيشبرد اھداف آن گروه متشکل 
 .ی داشته باشدفعاليت و تالش موثر

ھر جمعيتی يا گروھی را نميتوان متشکل 
يک گروه متشکل دارای اساسنامه، . ناميد

اھداف و برنامه معين و از پيش تعيين 
يک گروه متشکل ھمچنين . شده است

دارای انواع و اقسام امکانات اعم از 
الی، رسانه ای، تسليحاتی، لوژيسنيک و م

يک چنين گروھی دارای . انسانی است
شبکه ھای مختلف در داخل و يا خارج از 

حال سوال اين است که . کشور نيز ميباشد
انجمن «و يا » تندر«آيا ميتوان گروه 

را يک گروه و جمعيت متشکل » پادشاھی
وجود خارجی اين ! ناميد؟ البته که نه

ا بر مردم که بلکه حتی بر گروه نه تنھ
بسياری از گروھھای شناخته شده سياسی 

 .در ھاله ای از ابھام قرار دارد
با اين حال، اگر فرضا جواب ما به سوال 
باال مثبت باشد، سوال بعدی اين است که 
اين دو گروه بطور مشخص و معين در 
کجا و چگونه دست به قيام مسلحانه زده 

حرکت مسلحانه  اند؟ فيام مسلحانه به ھر
ای اطالق نميشود، اگر چنين ميبود، 

» قيام«قانونگذار بجای استفاده از کلمه 
و يا » اقدام«از عبارتھای کلی تر مانند 

قيام «. مسلحانه استفاده ميکرد» عمل«
به جنبشی اطالق ميشود که » مسلحانه

توانائی واژگون کردن يک نظام حکومتی 
. اردرا بالقوه در درون خود بھمراه د

وگرنه يک عمل انفجاری در اين يا آن 
نقطه کشور البته جرم است اما ربطی به 

بفرض اينکه انفجاری ھم . محاربه ندارد
در امامزاده زيد و يا امامزاده عمرو رخ 
ميداد، کجای چنين عمليات پراکنده و 
ايزوله ای ميتوانست موجوديت و کليت 
نظام را مورد تھديد و مخاطره قرار دھد؟ 

ين چه قيام مسلحانه ای است که بجز ا
معدودی از مقامات و عناصر امنيتی، 
احدی از وجود آن بی خبر است؟ حتی 
گفته ميشود که اين گروه اصوال وجود 
خارجی نداشته و يک دام امنيتی بيش 

 !نيست
بر فرض که قيام مسلحانه را ھم بپذيريم، 

اسالمی » حکومت«اين قيام در برابر 
اسالمی » جمھوری« نيست، در برابر

در اينجا و برخالف ظاھر منظور ما . است
يکی از اصول . بازی با کلمات نيست

اساسی حقوق کيفری عبارت است از اصل 
 .تفسير مضيق

بر اساس اين اصل، در قوانين کيفری، 
قاضی يا دادگاه اجازه ندارد معانی 
عباراتی را که در قانون جزا از آن 

معنی و استفاده شده است خارج از 
و حتی موظف . دقيق آن بکار گيرد  مفھوم 

است آن قانون را طوری بکار ببرد که 
شامل حداقل افراد ممکن بشود و دايره آن 

بدين . را تا ميتواند تنگ و کوچک بگيرد
ترتيب ارائه تفسيری عمومی و ورای 
آنچه که مفھوم دقيق و روشن کلمات و 
عبارات باشد وجھه حقوقی و قانونی و به 

حقوق جزا . طريق اولی شرعی ندارد
بر اساس اين . قاعدتا تفسير بردار نيست

» حکومت«اصل و از آنجائی که معنای 
اسالمی » جمھوری«اسالمی با معنای 

متفاوت است، ھيچ قاضی و ھيچ دادگاھی 
در » قيام مسلحانه«حق ندارد 

را مترادف با » حکومت اسالمی«برابر
وری جمھ«در برابر » قيام مسلحانه«

 .بداند» اسالمی
اسالمی به » جمھوری«تالش برای تبديل 

اسالمی ساليان درازيست که » حکومت«
از طرف برخی از تئوريسين ھای مذھبی 
که نقشی نيز در به ثمر رسيدن انقالب 

اين . نداشته اند به شدت دنبال ميشود
تالش تا به امروز به نتيجه مورد نظر 

در . ستمعدود آقايان مدافع آن نرسيده ا
» جمھوری اسالمی«نتيجه تا زمانی که 

نشود، و يا   »حکومت اسالمی«تبديل به 
تا زمانی که قانونگذار عبارت فوق را 
اصالح ننمايد، امکان تعقيب افراد به 

قانون مجازات اسالمی  ١٨۶استناد اصل 
 .نه توجيه قانونی دارد و نه توجيه شرعی

بعالوه يکی ديگر از شرايط اجرای اصل 
وق الذکر اينست که مرکزيت گروه ف

بر اساس داده . متشکل از بين نرفته باشد
ھائی که در دسترس عموم قرار دارد، 
مرکزيت اين گروه برعھده فردی به نام 

اين فرد . مستعار فرود فوالدوند بوده است
مدت زيادی است که از صحنه روزگار 

به عبارت ديگر . ناپديد شده است
از . اقی نيستاين گروه ب» مرکزيت«

و رھبری » مرکزيت«آنجائی که اين 
معدوم شده است، يکی از شرايط اجرای 

قانون مجازات اسالمی نيز  ١٨۶اصل 
فراھم نيست و در نتيجه قانونا نميتوان 
اين اصل را در مورد آقای رحمانی پور و 

از اين . علی زمانی بمورد اجرا گذاشت
 زاويه نيز، ھم دادگاه بدوی و ھم دادگاه

تجديد نظر احکامی صادر کرده اند که 
توجيه قانونی ندارد و در نتيجه ميتوان 
ادعا نمود که اين دو جوان از طرف 

 .مقامات قضائی کشور به قتل رسيده اند
باالخره آنکه افرادی را ميتوان به جرم 
محاربه مورد تعقيب و احيانا مجازات قرار 
داد که در راه پيشبرد اھداف سازمانی 

داشته » فعاليت و تالش موثری«شان 
ما در باال نشان داديم که اصوال دو . باشند

جوان مقتول مرتکب جرم محاربه نشده 
  اند و بعالوه ھيچکدام از 

استنادات مورد اشاره احکام آن دو را 
نميتوان به عنوان فعاليت و تالش موثر 
برای پيشبرد اھداف سازمانی بشمار 

ترديدی  در نتيجه جای ھيچ گونه. آورد
قانون مجازات  ١٨۶نيست که اصل 

اسالمی درباره نامبردگان قابليت اجرا 
 .ندارد

قانون مجازات اسالمی نيز در  ١٨٧ماده  
 مورد مقتولين قابل اجرا نيست

ھر فرد يا گروه «اين ماده مقرر ميدارد که 
که طرح براندازی حکومت اسالمی را 
بريزد و برای اين منظور اسلحه و مواد 

جره تھيه کند و نيز کسانيکه با آگاھی منف
و اختيار امکانات مالی موثر و يا وسايل و 
اسباب کارو سالح در اختيار آنھا بگذارند 

 .»محارب و مفسد فی االرض ميباشند
به اختصار چند نکته را در مورد اين ماده 

اول آنکه انشای اين ماده . گوشزد مينمائيم
و » دفر«دارای ايراد است زيراکه بين 

فرقی قائل نمی شود و ھر دو را » گروه«
محارب و مفسد فی االرض بشمار ميآورد 
در حالی که گروه محارب و مفسد فی 
االرض از لحاظ مجازاتی که قانون برای 
. اين جرم درنظر ميگيرد معنی نميدھد

يادآور ميشويم که مجازاتی که قانون 
مجازات اسالمی برای محارب و مفسد فی 

نظر گرفته عبارت است از االرض در 
حال ! اعدام، قطع دست و پا و يا تبعيد

سوال ما اينست که اگر ثابت شد که 

گروھی محارب و مفسد فی االرض است، 
مجازات آن گروه چيست؟ گروه را، به 
عنوان يک فرد حقوقی، نه ميتوان اعدام 
کرد، نه دست و پائی دارد که بتوان آنھا 

دنش معنی را قطع نمود و نه تبعيد کر
در نتيجه ھيچيک از مجازاتھای . دارد

پيش بينی شده در قانون برای گروه 
قابليت ) به عنوان فرد حقوقی(محارب 

لذا در اين مورد معين، اين . اجرائی ندارند
ماده بر خالف ماده پيشين دارای متن 

 .غلطی دارد
دوم آنکه فرض کنيم که آقايان رحمانی 

فکر پور و علی زمانی حقيقتا در 
براندازی بوده اند و ھمچنانکه مقامات 
دادگاه ابراز ميدارند، وارد فاز مقدماتی 
اجرای جرم نيزشده و در اين راستا مواد 
. منفجره و اسلحه ھم تھيه کرده باشند

آنگاه فرض کنيم وارد فاز عملياتی نيز 
حال سوالی که مطرح است . شده اند

درباره آنھا صدق  ١٨٧اينست که آيا ماده 
ميکند يا خير؟ به عبارت ديگر آيا کافيست 
که کسی طرح براندازی را در ذھن 
بپروراند و قدری مواد منفجره و اسلحه 
تھيه نمايد و سپس عمليات خود را آغاز 
کند تا دادگاھھا او را به جرم محاربه و 

 فساد فی االرض اعدام نمايند؟
پاسخ دقيق به اين سوال به اين امر 

ا طرح مورد نظر آنھا بستگی دارد که آي
را » حکومت اسالمی«بالقوه ميتواند يک 

براندازد يا خير؟ اگر آن طرح قابليت 
نيز  ١٨٧براندازی را داشته باشد، اصل 

قابليت اجرا پيدا ميکند، اما اگر اين طرح 
بالقوه قابليت براندازی را نداشته باشد، 

نيز خود بخود قابل استناد  ١٨٧اصل 
 .نخواھد بود

روشن شدن اين استدالل مثالی ساده برای 
اگر کسی قصد قتل ديگری را از : بزنيم

داشته باشد و برای  طريق مسموميت 
اينکار يک ليوان گل گاوزبان بسيار 
بسيارغليط به او بخوراند به اين تصور 
که با اين کار آن فرد مسموم شده و 

يا فردی قصد کشتن کسی را . خواھد مرد
ود را با اسلحه ای دارد و ميخواھد قصد خ

آيا . که فشنگ پالستيکی دارد اجرا نمايد
ميتوان اين يا آن فرد را به جرم تالش 

از طريق مسموميت يا بوسيله (برای قتل 
مورد تعقيب قرار داد؟ ) فشنگ پالستيکی

پاسخ به اين سوال منفی است، زيراکه گل 
گاوزبان ولو خيلی غليظ ، ھمچون فشنگ 

ن آدم را ندارد، در پالستيکی، قابليت کشت
نتيجه تصور فرد مبنی بر اينکه ميتواند 
قربانی خود را به قتل برساند، تصور 

مورد » سالح«غلطی بوده است زيراکه 
 . استفاده اش قابليت کشتن آدم را ندارد

حال اگر فردی در خيال خودش طرحی 
بريزد و تصور کند که اجرای آن طرح 

منفجره ميشود و مواد  منجر به براندازی 
و اسلحه ھم تدارک ببيند، اما طرح او 
عبارت باشد از انفجار در حسينيه فالن 
شھرستان يا بھمان شھر و يا حتی پايتخت 

ايراد دادگاه به آقای رحمانی پور و علی (
زمانی اين بوده که ميخواسته اند در 
امامزاده زيد و امامزاده علی اکبر و 
حسينيه ارشاد و مسجد النبی بمب 

حال فرض کنيم که آنھا قصد ). ارندبگذ
خود را جزم کرده و سپس مقدمات طرح 
را ھم فراھم آورده و حتی وارد فاز 

ما در بخش (عملياتی جرم خود شده اند 
اول ثابت کرديم که از لحاظ حقوقی آنھا 
، )وارد فاز عملياتی جرم خود نشده بودند

 ١٨٧در اين صورت آيا ميتوان ماده 
می را بر آنھا جاری قانون مجازات اسال

 نمود؟
به اين . پاسخ ما بدون ترديد منفی است

دليل ساده که اين اقدامات قادر به 
نتيجه . براندازی ھيچ حکومتی نمی باشند

آنکه در فرضيه باال، البته ميتوان مجرم 
را مورد تعقيب قانونی قرار داد ولی نه به 

 .١٨٧استناد ماده 
ر بررسی بعالوه ايرادات ديگری نيز که د

حکومت اسالمی و نه (آورديم  ١٨۶ماده 
در مورد اين ماده نيز ) جمھوری اسالمی

وارد ميباشند که از تکرار آن اجتناب 
داليل ديگری نيز برای اثبات غير .مينمائيم

قانونی بودن احکام اين دو مقتول و 
چگونگی اجرای آن وجود دارد که ما 
برای طوالنی نشدن مطلب به موارد مھم 

 .ق بسنده ميکنيمفو
در نھايت ميتوان ادعا نمود که مقامات 
قضائی، که علی القاعده به تمامی موارد 
اشاره شده در باال آگاھی و تسلط کامل 
دارند، در مورد اين دو جوان چه بسا 
مرتکب قتل عمد شده اند و از اين جھت 

  .قابل پيگرد قانونی ميباشند
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ادعاي دولت در كم شدن ميزان  "
گي بودجه به نفت تا چه حد وابست

صحت دارد؟و مگر قرار نبود در پايان 
برنامه چهارم توسعه ميزان وابستگي به 

اي به  نفت به صفر واعتبارات هزينه
طوركامل از طريق درآمدهاي مالياتي 
و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين 

و اصوال ايا امكان اتخاذ سياستي شود؟
 كه به  عدم وابستگي به نفت شود

  "دركشور ما وجود دارد؟
اين شماره را به مساله بودجه و نفت 
اختصاص ميدهم و در شماره سوم به 
ساير مساله بودجه از قبيل  فرق حساب 
ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي و 
وظايف آنو نيز بودجه  شركتهاي 
دولتي وميزان  واردات و صاردات 
وضعيت عمومي صنعت  و كشاورزي 

  ميپردازم 89ودجه ايران در پرتو ب
 
   سهم بودجه از نفت*
  

قبل از پرداختن به  ميزان وابستگي     
به نفت ، خاطر نشان  89اليحه بودجه 

خوانندگان محترم ميسازم كه كل 
بودجه دردولتهاي نظام واليت فقيه  

استبداد حاكم، با .  درواقع رانت است
استفاده از قدرتي كه دارد، ثروت 

را به ...) از ونفت و گ(طبيعي كشور 
ن را نيز با آارز . اقتصاد مسلط ميفروشد

استفاده از همان قدرت، به بهائي كه 
ورده رانت خواري است، آفر

نجا كه بودجه برداشت آميفروشدو از 
از اقتصاد ملي خصوصا توليد ملي 
نيست ، چشم پوشيدن از رانتها به معناي 

در اكثر كشورهاي . نبود بودجه است
دولتها عمدتا به  جهان درآمدهاي

. درآمدهاي مالياتي منحصر مي شود
اما در كشورهايي كه از طريقي به 
درآمدهاي توليد و صادرات منابع 
طبيعي وابسته اند، عالوه بر درآمدهاي 
مالياتي، بودجه تحت تاثير درآمدهاي 
صادرات منابع طبيعي نيز قرار مي 

و اين امر در دولتهاي وابسته و .گيرد
  .شدت رواج دارد استبدادي به

در ايران نيز طي نيم قرن گذشته، به 
يكي در دوران جز در دو مقطع 

شادروان دكتر محمد مصدق دراداره 
پر افتخار كشور بدون نياز به حتي 
ريالي پول نفت ويكي در دوران آقاي 
بني صدر درآمدهاي بودجه كشور 

در بعد .بسيار به نفت وابسته بوده است
آقاي بني صدر با از انقالب در دوران 

وجود اينكه  دولتش  درگير مساله 
تجاوز عراق به ميهن بود ،شاهد  تغيير 
تركيب بودجه و كاهش هزينه هاي 
اداري وافزايش هزينه هاي سرمايه 
گذاري و نيز كوشش موفق در كاهش 
ميزان واردات  و  تغيير تركيب ان 
بسود واردات كاالهاي سرمايه اي ، 

فاصله در امد  همچنين  كاهش چشمگير
ميان شهرنشينان و روستا نشينان  و 
افزايش قيمتهاي محصوالت كشاورزي ، 
همچنين  تغيير موفق الگوي مصرف 
خصوصا در بخش دولتي و كاهش 
حقوق هاي باال و افزايش حقوقهاي 
حقوق بگيران جزء و كاهش نسبت 
پايين ترين حقوق به باالترين حقوق به 

ول و در ميزان يك پنجم  در مرتبه ا
مرتبه دوم ادامه اين كاهش و افزايش 
حداقل دستمزد هاي كارگران به بيش 
از سه برابر و  بخشيدن قرضه دهقانان 
به نظام بانكي و حذف بهره وامهاي 
كشاورزي و وامهاي  كوچك  صنعتي و 
نيز براي اولين بارشاهد تغيير نسبت 
درامد و هزينه هاي خانوارها به نفع 

. ي خانوارها  بوديمافزايش در آمدها
همچنين اعطاي وام مسكن در ان زمان  

 4هزار تومان با وام  400به قيمت 
درصد هزينه بانكي ، كه منجر به خانه 
دار شدن خيل عظيمي شد كه اين 
طرح به خانه هاي بني صدري معروف 

با اتخاذ اين  سياستهاي ...شده بودند و 
اقتصادي  در واقع اين اولين بار بود 

در نظام پولي كشور  چنين كه  
تغييرات مهمي به نفع زحمتكشان و 
طبقات متوسط در عمل و نه تنها در 

اما در .عالم وعده ووعيد انجام ميشدند
زمينه رفع وابستگي به نفت مهمترين 
دستاورد دوران آقاي بني صدر ، 

از ( كاهش ميزان  صادرات نفت
آخرين صادرات نفت دوران شاه  به 

هزار بشكه در  600و  ميليون5ميزان 
بشكه در ...هزار  200ميليون و  1روز به 

ميليون و  4روز  يعني كاهشي به ميزان 
هزار بشكه در روز و اتخاذ سياست  400

دالر در هر  13افزايش قيمت نفت از 
بشكه زمان شاه  آنهم بااستفاده بموقع 

 34از پتانسيل عظيم انقالب ايران  به 
سمي و در دالر در هر بشكه بطور ر

دالر براي هر  44بازار ازاد به قيمت 
بشكه و اين مهم  با همت وزير نفت 
مستقل و دلسوزي چون اقاي معين فر 
و سياست موازنه منفي آقاي بني صدر 
ميسر شد و به ضربه نفتي جهاني براي 

ياد امچور . كشورهاي مسلط بدل شد  
هموظطن و پرسشگر گرامي اقاي 

استناد به ارقام و كامبيز خ ميشوم كه با 
امار واقعي اقتصادي دوران اقاي بني 
صدر كه در اسناد ملي موجودند اتخاذ 
سياست موازنه منفي كه از وابستگي 
اقتصاد بيمار ايران را به نفت بكاهد  

ولي . مسلم است كه مقدور و ميسر است
آنرا از نظامي سراپا وابسته مانند نظام 

  واليت فقيه به مصداق
  ه از هستي بخشذات نايافت

  كي تواند كه شود هستي بخش 
  . نميتوان توقع داشت

درواقع اگر دوران كوتاه حكومت    
شادروان محمد مصدق ونيز آقاي بني 
صدر موفق به شكست تسلسل وابستگي 
نبودند ، امكان نداشت اجراي كودتا 
بر عليه هر دو دولت  به مدد همدستي 

عوامل خط استبداد و وابستگي   
!! و دولتهاي خارجي  الزم آيد داخلي

وقتي كيسينجر در وصف ترس امريكا از 
برنامه هاي مستقل اقتصادي  بني صدر 

امريكا تحمل ژاپن دومي  "مي گويد 
شدت استقالل آن  "را در آسيا ندارد

برنامها را از اقتصاد مسلط ميتوان 
اما هر چند ادولتهاي اين دو . دريافت

 شخصيت ملي دولتهاي  مستعجلي
و هنوز كه هنوز است اين (بودند 

دوران دچار تيغ سانسور نظام  
ومتاسفانه ترس حاكم برحتي برخي 

ولي صرف )اقتصاد دانان نيز مي شود 
وجود اين دو دوره پر افتخار  در 

تاريخ ايران  و تاثيرات عظيم مثبتي  
كه در كوتاه ترين دوره بر اقتصاد 
ايران گذاشته اند  نشان ميدهد كه 

ذ سياست موازنه منفي امكان پذير اتخا
  .و قابل اجرا و بسيار موثر است

سال از انقالب  31اما اكنون كه    
جالب توجه است كه ايران مي گذرد 

اگر چه براساس قانون برنامه پنجم بايد 
اتكاء لوايح بودجه سنواتي به نفت تا 

پايان مي پذيرفت؛ اما  88پايان سال 
مدهاي نفتي اتكاء قوانين بودجه به درآ

طي چهار سال گذشته در دولت 
احمدي نژاد نه تنها كاهش نيافته، بلكه 

در واقع امر .شديدتر هم شده است
چنانچه دولتي  به جد قصد قطع 
وابستگي بودجه را به نفت داشته باشد ، 
بايستي از پتانسيل هاي غير نفتي 
همچون، صنعت، كشاورزي و توريسم و 

كرده و  صادرات غير نفتي  استفاده
روي فرآورده هاي نفتي و صنايع 
پايين دستي سرمايه گذاري انجام 

اما سياستهاي اقتصادي دولت .دهد

كودتا  گوياي قصد نظام واليت فقيه  
براي از بين بردن تتمه هاي توليد  
صنعتي و كشاورزي ايران  و شكستن 
مقاومت اقتصادي ايران در برابر 
تهديدها و تحريهماي اقتصادي است 

بدان )شماره آينده ( كه در جاي خود 
  .ميپردازم

اما براي اينكه  اشكال وابستگي بودجه   
به نفت را مشخص كنم  ، خاطر نشان 

 گم كردن  رد ميسازم كه دولتها براي
اغلب در آمد حاصل از صادرات ،

م وابستگي بودجه رقمستقيم نفت راتنها 
اما در واقع .به نفت محسوب مي دارند

ه ميتوان رد پاي وابستگي امردر بودج
به نفت را درچند شكل مختلف دنبال 

 :كرد
رقم مستقيم در آمد حاصل  -1 

   ازصادرات نفت
ماليات بر عملكرد نفت به طور حتم - 2

بايد از فروش نفت حاصل شود چون 
وزارتخانه نفت غير از نفت و مشتقات 
نفتي محصول ديگري براي فروش 
 ندارد كه بخواهند از آن ماليات

  .بگيرند
سود سهام شركت نفت هم يكي - 3

ديگر از مواردي است كه به نوعي به 
 .ارز حاصله از نفت ارتباط مي يابد

حساب ذخيره درآمدهاي ارزي  - 4
كه در اليحه ( حاصل از فروش نفت

به صندوق  توسعه ملي  89بودجه سال 
  )تغيير نام داده است

  .معاوضه نفت با واردات بنزين- ۵
ادراتي كه  مستقيم به در آمد ص - 6

نفت و مشتقات آن مربوط است 
كشورهايي كه .صادرات پتروشيمي (

خود داراي منابع نفتي نيستند مواد 
اوليه صنايع پتروشيمي را خريداري و 
 وارد مي كنند اما ايران كه خود
داراي منابع نفتي است صادرات 

 نفت مستقيم بهنيز  اش پتروشيمي
  )وابسته است مخازن 

ي از در آمدهاي مالياتي ،كه  بخش- 7
نها بطور غير مستقيم باز به آبخش اعظم 

نفت متكي و وابسته است از قبيل 
عوارض گمركي از واردات كاالها و 
خدماتي كه به خاطر فروش نفت 

  .حاصل شده است
بخشي ازدر آمد ماليت بر شركتها - 8
وان ماليات غير مستقيم نيزمتاثر از نبع

ري از درآمد نفت است و بسيا
شركتهاي خصوصي ودولتي بر اثر رشد 
درآمد نفت  است كه  افزايش درآمد 
و سود داشته اند و بالتيع پرداخت 
ماليات بيشتر آنها نيز به نفت وابسته 

   .است
ماليات حاصل از حقوق كاركنان  - 9

دولت كه دولت آن حقوق را به 
واسطه  درآمد نفت توان پرداخت را 

  . دارد 
از بخشي ازفعاليتهاي  ماليات حاصل- 10

خدمات مردم كه به مستقيم و غير 
  .مستقيم به نفت وابسته است

اعتبارات بانكي كه غير مستقيم به - 11
كه  نفت وابسته است ونيز وامهايي

دولت از سيستم بانكي داخلي و نيز از 
خارجي  مي گيرد در واقع   كشورهاي

  است ميسر امر تنها به اعتبار نفت
نيز   89ودجه سال در اليحه ب - 12

هزارميليارد تومان  40دولت حدود 
مستقيم از قبل آزاد سازي قيمت 
حاملهاي انرژي براي خود در نظر 

  گرفته است 
مواردي چون سرمايه گذاري  - 13

گازي و (هاي انجام شده در ميادين 
و واردات ) متقابل قراردادهاي بيع

بنزين از جمله موضوعاتي است كه به 

اصله از نفت در ارتباط نوعي با ارز ح
  است

14 -... 
سان مالحظه ميشود كه اقتصاد  بدين  

ايران خصوصا بودجه تا به چه درجه 
  !به نفت آلوده است

وابستگي به نفت را از طريق مقايسه 
منابع و مصارف بودجه دولت احمدي 

نيز ميتون با اعداد و  87تا  ٨۵ نژاد از
در واقع در قسمت .ارقام مشخص كرد 

حاصل از واگذاري دارايي هاي  منابع
منابع حاصل از نفت «سرمايه اي، سهم 

در بودجه هاي » و فرآورده هاي نفتي
و  1386، ١٣٨۵ سنواتي سال هاي

 4/98درصد،  98به ترتيب معادل  1387
درصد و در قسمت  ۵/98درصد و 

منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي 
منابع حاصل از استفاده از «مالي، سهم 

در » ودي صندوق ذخيره ارزيموج
 بودجه هاي سنواتي سال هاي

به ترتيب معادل  1387و  1386، ١٣٨۵
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  درصد بوده است
به علت عدم ارائه ارقام مصوب بودجه  

سال جاري و عملكرد بودجه سال 
گذشته توسط دولت به مجلس  ،امكان 

با  1388ارزيابي و تطبيق بودجه  
امري كه ( وجود ندارد 87 بودجه سال

تا كنون بي سابقه بوده است كه مجلس 
بدون در دسترس داشتن ارقام عملكرد 
بودجه سل قبل به تصويب بودجه سال 

 !)بعد بپردازد
توجه هموطن و پرسشگر گرامي   .
خ را جلب ميكنم كه بله ..قاي كامبيز آ

حق با شماست بر اساس قانون برنامه 
سال پاياني آن چهارم توسعه كه امسال 

است،دولت مكلف بوده است سهم 
اي تامين شده از محل  اعتبارات هزينه

درآمدهاي غير نفتي  را به گونه اي 
( افزايش دهد كه تا پايان اين برنامه

اي به  ، اعتبارات هزينه)امسال
طوركامل از طريق درآمدهاي مالياتي 
و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين شود 

دجه از طريق و تامين كسري بو
استقراض از بانك مركزي و سيستم 

، اما با نگاهي به »باشد بانكي ممنوع مي
بودجه سالهاي مذكور، نقش اندك 

كه اين ( تامين درآمدهاي مالياتي 
مبالغ خود نيز به شدت به نفت 
وابستگي دارد، به لحاظ درج ماليات 
عملكرد نفت، عوارض گمركي از 

ه خاطر واردات كاالها و خدماتي كه ب
در ... ) فروش نفت حاصل شده است و

هي دولت  و بر عكس  تامين هزينه
ها  وابستگي و اتكاي بيش از حد هزينه

به درآمدهاي حاصل از فروش نفت را 
بررسي و مقايسه ارقام . آشكار است

 87تا  85درآمدي منابع بودجه سالهاي 
سهم درآمدهاي : دهد كه نشان مي

ها از مالياتي كشور از كل درآمد
درصد  30به  1385درصد در سال  4/32

كاهش يافته است؛ در  1387در سال 
كه ماليات عملكرد نفت با بيش از  حالي

ميليارد تومان  2613درصد رشد از  40
ميليارد  3670به بيش از  13٨۵در سال 

بالغ گرديده  1387تومان در سال 
و اين روند صعودي ماليات بر .است

 89بودجه سال عملكرد نفت در اليحه 
نيز ديده ميشود چرا كه در اين اليحه  

 ۵۵٩هزار و  6ماليات بر عملكرد نفت 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده است 

درصد  77.۵يعني  افزايشي  معادل 
  !بيني شده است پيش

در واقع بخش آشكار  سهم نفت را در 
  :ميتوان بدينسان حساب كرد 89بودجه 

ن صادرات در شرايط عادي، ميزا  
 300نفتي ايران روزانه دو ميليون و 

درآمد حاصل از . هزار بشكه است 
صادرات نفت خام را ميتوان بدينسان 

  :حساب نمود
استفاده از درآمد حاصل از صادرات 

 نفت خام
بشكه  2.٣۵٠.000= ميزان صادرات 

 در روز
دالر براي هر  ۶۵= قيمت فروش 

 بشكه
 55.753= جمع ارز حاصل از فروش 

× روز  ٣۶۵× دالر  ۶۵= ميليون دالر 
2.٣۵٠.000  

واريز دولت به صندوق توسعه ملي      
 ١١.١۵٣ابرابر ب%)20معادل (

 ميليون دالر 
باقيمانده براي امور دولتي و سهم (    

واريز دولت = ( 44.600) شركت نفت
 – ١١.١۵٣) به صندوق توسعه ملي

جمع ارز و در آمد حاصل از فروش (
سهم شركت  .ميباشد  ۵۵.٧۵٣)  نفت

 ارزش توليد نفت% 30نفت معادل 
 .است

دالر  ۶۵=  94.900كل ارزش توليد    
بشكه نفت  4.000.000×  3۶۵× 

سهم شركت نفت  استخراج در كل
 28.470=ميليون دالر

=  16.130) سهم دولت ميليون دالر
28.470 - 44.600( 

جاي اطالعات ميعانات و گاز طبيعي در 
خالي است اما نديمي  89ه اليحه بودج

مشاور معاون پارلمان احمدي نژاد 
عنوان كرده است كه  درآمد صادراتي 

از ميعانات گازي در سال آينده بالغ بر  
  .ميليارد دالر  ميباشد 10
( احتساب سهم واقعي در آمد مالياتي   

در اليحه )كه به نفت وابسته نيست 
  89بودجه 

 11يخ روزنامه سياست روز در تار    
نظر كارشناسان اقتصادي را  88بهمن 

در باره وابستگي بودجه به نفت و 
احتساب سهم در  آمدواقعي دولت در 
سال آينده از مالياتهاي مستقيم را 

براساس  ":چنين درج كرده است
اليحه پيشنهادي دولت براي بودجه 

، ميزان درآمدهاي مالياتي 1389سال 
 9با حدود  88دولت نسبت به سال 

هزار ميليارد تومان افزايش، به ميزان 
درصد رشد خواهد كرد و معادل  30
هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده  39

ها از  با اين وجود سهم ماليات. است
هزار ميليارد توماني  89بودجه جاري 

هاي  درصد و سهم ماليات 44دولت تنها 
 29مستقيم از بودجه جاري حدود 

 .درصد خواهد بود
اس، درآمدهاي مالياتي به براين اس
درصد كل درآمدهاي  33ميزان 

 119عمومي دولت است كه معادل 
هزار ميليارد تومان پيش بيني شده 

در صورتي كه درآمدهاي . است
اختصاصي دستگاههاي اجرايي را نيز 

هزار ميليارد تومان  39اضافه كنيم مبلغ 
درصد  30درآمدهاي مالياتي معادل 

ي و مجموع درآمدهاي عموم
هزار  129اختصاصي دولت به مبلغ 

اين وضعيت . ميليارد تومان خواهد بود
صفر   دهد كه با وجود هدف نشان مي

كردن وابستگي بودجه جاري نفت در 
طول برنامه پنجم، به خاطر بزرگ 
شدن حجم بودجه، اين هدف در سال 
اول برنامه با حداقل تحقق نيز مواجه 

  .نيست
ش پايه از آن جا كه ضرورت گستر 

مالياتي براي كاهش وابستگي درآمد 
دولت به نفت بايد متكي بر افزايش 
مالياتهاي مستقيم باشد و درآمد 
مالياتهاي غيرمستقيم نيز به نوعي وابسته 

شود، در نتيجه  به نفت ارزيابي مي
مجموع رقم مالياتهاي مستقيم دولت 

 890هزار و  ٢۵معادل  89در سال 
شود كه شامل  يميليارد تومان برآورد م

ميليارد تومان ماليات  ۵١٣هزار و  19
  ميليارد تومان ماليات ۵١۶۵بر شركتها، 

  
  15در صفحه 

  

  2-د نظام درشكستن مقاومت ايرانآئينه قص89بودجه
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ميليارد تومان ماليات  1211بردرآمد و  
جمع مالياتهاي .بر ثروت است 

ميليارد  7۵١٧غيرمستقيم نيز معادل
 ۵۵۴٢تومان ماليات بر واردات و 
الها و ميليارد تومان ماليات بر فروش كا

 60هزار و  13خدمات و جمعا به مبلغ 
 ميليارد تومان خواهد بود

براين اساس مالياتهاي مستقيم معادل 
 22درصد كل مالياتها و معادل  66

درصد درآمدهاي عمومي دولت، 
درصد مجموع درآمدهاي  20معادل

عمومي و اختصاصي دولت است و اگر 
هزار ميليارد تومان درآمد هدفمند  30

ها در قالب بودجه  ارانهكردن ي
شركتهاي دولتي را نيز به آن اضافه 
كنيم نسبت مالياتهاي مستقيم به كل 
درآمدهاي دولت در سال آينده 

درصد خواهد بود و اين  3/16معادل 
وضعيت نشان دهنده وابستگي زياد 
دولت به درآمد نفت و فروش داخلي 

 ..و خارجي آن است
ه به همچنين، برخي كارشناسان با اشار

هزار ميليارد تومان  6رقم حدود 
ماليات بر عملكرد شركت نفت معتقدند 
كه بخشي از درآمد ماليات بر شركتها 
به عنوان ماليات مستقيم نيز متاثر از 
درآمد نفت است و بسياري از 
شركتهاي خصوصي ودولتي تحت تاثير 
رشد درآمد نفت با افزايش درآمد و 

اجه سود و پرداخت ماليات بيشتر مو
  .اند شده

درصورتي كه اين موارد نيز مورد 
هاي  توجه باشد سهم خالص ماليات

هزار ميليارد  159مستقيم به درآمدهاي 
توماني دولت در سال آينده به حدود 

  "!درصد كاهش خواهد يافت 13تا  12
است كه به جز درآمد  يبديه    

مالياتي كه باعث باز توزيع درآمدها و 
تورم زا نخواهد امكانات مي شود و 

بود، هرگونه تامين مالي از طريق 
فروش ثروت ملي، استقراض از بانك 

آثار تورمي ... مركزي، فروش نفت و
خواهد داشت و رشد پايه پولي، 
نقدينگي و تورم را دامن مي زند و تا 
بهره وري نيروي كار، اشتغال و توليد 
ملي، رشد ماليات ها، افزايش امنيت 

شد صادرات سرمايه گذاري و ر
غيرنفتي و بعبارت ديگر ادغام نفت و 
مشتقات و ف اورده هايش در اقتصاد 
ملي صورت نپذيرد  ، وابستگي به نفت 
اقتصاد ما را به زائده اقتصاد هاي مسلط 

  .بدل ميسازد
براي روشن كردن نقش مخرب نظام    

واليت فقيه و سياستهاي اقتصادي 
دولت كودتا نمونه اي از امكالنات 

لقوه استفاده از منابع طبيعي در با
اقتصاد ملي را ذكر ميكنم تا محرز شد 
كه تنها يك دولت مردم ساالر و 
حقوقمند است كه قادر است با اتخاذ 
سياستهاي موازنه منفي نفت و منايع 
طبيعي را در اقتصاد ملي ادغام سازد و 
 حاصلش را نصيب نسل كنوني و نسلهاي

  :ينده سازدآ
ار مربوط به نفت را در نگارنده كه اخب

سطح جهاني خصوصا سياستهاي غارت 
ن را در كشورهاي زير سلطه دنبال آ

به خبري  1384ميكند در سال 
درروزنامه انگليسي اينديپندنت مواجه 

با اجراي : كرد شدم كه عنوان مي
واگذاري طرح هاي  يطرح آمريكا برا

توسعه نفتي عراق به شركت هاي چند 
بريتانيايي در سال مليتي آمريكايي و 

 40آينده، اگر قيمت هر بشكه نفت را 
دالر در نظر بگيريم و مدت قراردادها 

سال باشد، عراق حدود  40تا  ٢۵نيز 
ميليارد دالر را از دست خواهد  200

داد وبرفرض احتساب  درآمدي بالغ 
ميليارد دالر از نفت عراق  كه  1۵بر 

آمريكا نصيب خود ميكند ، اين مقدار 
 ٢۵0در بازار جهاني حدود  نفت

 ميليارد دالر ايجاد درآمد و اشتغال مي

پارسال نيز زماني كه بحث  ".نمايد
تحريم ايران در اروپا نيز باال گرفته بود   

لمان اظهار آخانم مركل صدر اعظم 
كل صادرات آلمان به ايران در : داشت

ميليارد  8/3حدود  2006سال در سال 
ميلياررد  2/3به  2007يورو و در سال

و المان در قبال از .يورو كاهش يافت 
ميليارد ايرو صادرات به 1كاهش تنها 

هزار فرصت شغلي را از  100ايران  
حال اگر اين دو   "دست ميدهد

معيارفوق را د رنظر بگيريم ايران  تنها 
از قبل  درآمد نفتي سال اينده  توان و 

ميليارد   900نيروي محركه اي معادل  
يتواند ايجاد ميكندو قدرت دالر م

كه نظام ! ميليون نفر 9اشتغالي براي 
واليت فقيه اين نيروي محركه را بعلت 
وابستگي ذهني و سايستهاي خانمانسوز 
موازنه مثيت اقتصادي براحتي در 

  !اختيار اقتصاد مسلط قرار ميدهد
براي توضيح ديناميزم حاصل از  

استفاده درست نفت و مشتقاتش در 
ه در واقع ايران و نسل فعلي و ايران ك

نسلهاي آينده از مواهبش محروم ودر 
اختيار اقتصاد مسلط غرب قرار مي 
گيرد به اختصار نقشي را كه نفت ا در 
اقتصاد غرب بعهده ميگرد را مثال مي 

  :آورم
 70نفت خامي كه به قيمت بشكه اي 

قيمت نفت خام سنگين ايران از (دالر
) مي رسد  اينهم در واقع كمتر بفروش

كه در واقعدر ممقايشسه به ارزش 
واقعي يك بشكه نفت شوخي اي بيش 
نيست ؛وقتي راهي اقتصاد غرب ميشود 
تنها در زمينه ايجاد اشتغال اين نقشها را 

  .بعهده ميگيرد
  نقش نفت در اقتصاد هاي مسلط  
  در حمل و نقل ايجاد اشتغال ميكند- 1
يك بخشي از آن نفت به - 2

ربي ارسال و در آنجا پااليشگاهاي غ
  .شماري را به اشتغال ميگيرد

در تبديل به احسن نفت در صنعت - 3
پتروشيمي و توليد محصوالت نهايي نيز 
در غرب ايجاد اشتغال ميكندو نيز نقشي 
كه نفت در زمينه اشتغال در بخش 
تحقيقات پتروشيمي و استفاده بهينه از 
اين سوخت تجديد ناپذير بعده 

براي كشوري همانند  در واقع.ميگيرد
ساله در توليد  100ايران كه سابقه  

نفت دارد ،فروش خام آن و بهره  
نبردن بهينه از نفت در صنعت الغر 

به . پتروشيمي ايران ننگ است 
مشكالت صنعت پتروشيمي ايران در 

  ذيل ميپردازم
نقش نفت خامي كه بعنوان انرژي ،  - 4

كارخانجات و توليدات صنعتي غرب را 
ه مياندازد و در بخشهاي مختلف برا

  .توليدي ايجاد اشتغال مي نمايد
همه اين صنايع و رشته هاي كاري  -۵

و توليدي با سيستم بانكي در ارتباطند و 
عالوه بر ايجاد اشتغال در خدمات 
بانكي ، يك رشته سرمايه ايجاد ميكند 
كه در واقع از كشورهاي نفت خيز 

كفايت به  بعلت وجود دولتهاي بي
ارزاني وارد كشورهاي مسلط صنعتي 
شده و در اين كشوها بدل به سرمايه 

د كه آنها نيز باز وگذاريهاي جديد ميش
زمينه اشتغال در رشته هاي جديدي را 

  .  بوجود مي آورند
در واقع كشور ما با از دست دادن و 
حراج ارزان نفت زمينه كاري از دست 
ميدهد كه غرب اين زمينه را بدست 

ي يروو نقش نفت در ايجاد ن مي آورد
محركه كار كه بخودي خود نيرويي 
مستقل و فعال و مولد است تنها نصيب 

  .اقتصاد هاي مسلط ميشود
خط وابستگي به نفت و كور چشمي 
نسبت به اثرات تكاثري نفت و گاز و نيز 

به مثابه تنهاديد منحط نگرش به نفت 
در تمامي  مد بودجه،منبع در آ

يت فقيه به چشم دولتهاي نظام وال
 دولت بيكفايت ميخورد و منحصر به
فراموش نكنيم .احمدي نژاد  نميشود

سال اخر  4فردي همچون زنگنه وزير
سال دوران  8رفسنجاني و   دوره

سال  12خاتمي به مدت !اصالحات 
 7خيال رساندن ميزان توليد نفت به 

در براي ايران ميليون بشكه در سال را 
قع كوششي در  در وا! سر ميپروراند

ادغام نفت در صنعت داخلي مالحظه 
نشد و بر عكس تالش براي بستن 
قراردادهاي غير متعارف بيع متقابل 
براي صرفا  استخراج نفت و باال بردن 
صادرات نفت بصورت خام و رفع نياز 
در آمدي دولتها هدف اول وزارت 
 نفت واصل برين اين دولتها بوده است

ه اندازي  و حتي  اقدام مثيت برا
حساب ذخيره ارزي در برنامه  چهارم 

نيز كه  از مازاد درآمد نفت   "توسعه "
بهره ميبرد  ،موجوديش صرف هزينه 

خود آن برنامه .هاي جاري گرديدند
چهارم نيز كه دچار تير خالص دولت 

  .احمدي نژاد گرديد
 22وزنامه ابتكار در ربه گزارش 
علي محمد  88اديبهشت 

نفت  تاكيد ميكند كارشناس "سعيدي
در دوران اصالحات روش هاي :

پيشنهادي شركت هاي سرمايه گذار 
نفتي سبب از دست رفتن نزديك به 

ميليارد بشكه نفت از ميدان هاي 10
 30نفتي كشور شده كه با قيمت حتي 

 300دالر براي هر بشكه، نزديك به 
ميليارد دالر خسارت به مخازن نفتي 

ان اين با وجود سخن.وارد شده است
كارشناس حوزه نفت، برخي ديگر از 
كارشناسان نفتي نيز معتقدند در دوره 
هشت ساله اصالحات، با بزرگ نمايي 
مشكالت صنعت نفت و ناكارآمد جلوه 
دادن توانمندي هاي داخلي، موجب 

ميليارد دالري كشور  70استقراض 
عدم احداث پااليشگاه و بي .شدند

ن برنامگي در مهار رشد مصرف بنزي
و  1384تا  1376طي سال هاي 

ميليارد دالر  6اختصاص ساالنه بيش از 
براي واردات آن، يكي از بزرگ ترين 
نقاط ضعف مديريت كالن نفت در اين 

توقف و تخريب .دوره بشمار مي آيد 
بعضي ميادين مهم نفتي، رشد مفاسد 
مالي و رشوه دهي در بعضي 
قراردادها، سيطره سياسيون بر شركت 

ي تخصصي نفت و گاز كشور از هاي فن
ديگر تبعات منفي مديريت 

كه زنگنه عضو اشد اين (كارگزاران
در صنعت نفت بوده ) حزب بود 

  "است
حال اگر در ايران نظامي مردم   

ساالرو حقوقمدار مستقر بود كه ضامن 
حقوق و منافع مردم بود ، با اتخاذ 
سياستهاي بر مبناي موازنه منفي از نفت 

هت ادغام در اقتصاد ملي و گاز در ج
نجا كه سياستهاي پااما از . بهره ميجست

مبتني بر موازنه مثبت دولتهاي نظام 
واليت فقيه به نفت صرفا به عنوان منبع 

كنند و  درآمد نگاه كرده و مي
كوششي در ادغام اين موهبت طبيعي 

كنند ، از  در اقتصاد ملي نكرده و نمي
م مواهب اين نعمات طبيعي  نيز مرد

كشور  و جهاني را محروم  كرده و مي 
  .كنند

ضرباتي كه  نظام واليت فقيه بر اثر بي  
مالي - كفايتي و حرص مافياي نظامي

كردن   "نقد "براي هر چه زودتر 
منابع طبيعي بر پيكر اقتصاد ايران با 
هدردادن  آن منابع  وارد مياورند به 

من باب . يكي دو موردختم نميشود
  ور ميشومآرا ياد  نمونه  دو مورد

گزارش  88اسفند  1خبرآنالين   
متوسط ضريب برداشت : ميدهد كه

درصد است در حاليكه 24نفت ايران 
اين رقم در بسياري از كشورها حدود 

. درصد است 65درصد و در نروژ  48
به گفته رئيس پژوهش و توسعه صنعت 
نفت و عضو علي البدل هيات مديره 

ن عدد در شركت ملي نفت ايران ، اي
درصد 48برخي از كشورها تا حدود 

افزايش يافته و در مواردي، حتي 
كشورهاي منطقه كه داراي ذخايري 
نزديك به ايران هستند توانسته اند اين 
عدد را تا سطوح باالتري افزايش دهند 
با محاسبه ضريب برداشت نفت حدود 

درصد و با در نظر گرفتن ميزان  24
ور حدود ذخاير درجاي نفت خام كش

ميليارد بشكه ايران مي تواند  ۵۶٠
ميليون بشكه  400ميليارد و  134حدود 

نفت خود را استخراج كند در 
صورتيكه اگر از تكنولوژي هاي روز 
استفاده كنيم و ضريب بازيافت خود را 

درصد برسانيم ايران مي 48به سطح 
ميليون  800ميليارد و  268تواند حدود 

   اج كندبشكه نفت خود را استخر
براين اساس در حال حاضر با محاسبه 

 ۶۵فروش هر بشكه نفت ايران به نرخ 
دالر در واقع ايران با ضريب برداشت 

درصد قادر خواهد بود از محل  24
تريليون  9فروش نفت خود حدود 

اين در حالي .دالر درآمد ايجاد كند 
است كه در صورتيكه مسووالن نفتي  

يادين نفتي بتوانند ضريب برداشت از م
خود را با استفاده از تكنولوژي هاي 

تريليون  18درصد برسانند 48روز به 
. دالر درامد عايد كشور خواهد شد

بعبارت ديگر به علت بهره وري غلط و 
به دليل وجود نداشتن تكنولوژي هاي 
روز چون تزريق ميكروب كه در برخي 
از كشورهاي جهان مورد استفاده قرار 

ريق نكردن به موقع گرفته است و تز
گاز به ميادين ضريب برداشت از 
ميادين نفتي ايران بسيار پايين امده 

ترليون  9است و با اين حساب به ميزان 
دالر در آمد ملي نفتي ايران به هدر 

زحمتكش مديرعامل شركت .ميرود
الملل در سمينار  پتروشيمي بين

 4آموزشي خبرنگاران حوزه نفت در 
شيمي را اينگونه مشكل پترو 88بهمن 

   ): 88بهمن  4شانا ( تشريح ميكند
ايجاد اشتغال در صنعت پتروشيمي تا 
حد زيادي بسته به تكميل اين زنجيره 
دارد؛ به نحوي كه براي توليد يك 

نفر و  ۵٠٠ميليون تن مواد پايه، براي 
براي توليد همين ميزان محصوالت 

نفر شغل  200هزار و  2مياني، براي 
ود؛ حال آن كه براي ايجاد مي ش

توليد يك ميليون تن محصول نهايي، 
هزار نفر مشغول به كار  200بيش از 

اهميت توسعه اين دسته از : شوند مي
شود كه  صنايع زماني آشكارتر مي

دريابيم در صنايع باالدستي پتروشيمي 
نوع مواد خام، در صنايع پايه  10تنها 

ها،  الفين(نوع محصول  20تنها 
و در صنايع مياني ...) ها و  آروماتيك

انواع (نوع محصول  300تنها 
شود؛ در حالي  توليد مي) ها اتيلن پلي

دستي، قابليت توليد  كه صنايع پايين
هزار نوع محصول نهايي  30بيش از 

ها،  ها، كودها، روغن انواع پالستيك(
را دارندبايد براي ...) لوازم آرايشي و 

 توليد يك ميليون تن محصول پايه
ميليون دالر و براي توليد همين  700

ميليارد دالر  ۵/1ميزان محصول مياني 
گذاري شود، ولي رقم  سرمايه
گذاري براي توليد يك ميليون  سرمايه

ميليارد دالر  ۵تن محصول نهايي 
برآورد شده است اگرچه 

گذاري براي توليد محصوالت  سرمايه

نهايي در مقايسه با دو گروه پيش از آن 
، ولي ارزش محصول توليد باالست

شده نيز به مراتب باالتر است،با تكميل 
زنجيره توليد محصوالت پتروشيمي و 
توليد محصوالت نهايي خاص مانند 

توانيم ارزش  ها، مي كامپوزيت
اي به مراتب بيشتر از ارزش  افزوده

فروش گاز به دست آورد ضمن اين 
كه آمار ايجاد اشتغال در كشور نيز باال 

؛ به اين ترتيب يكي از رود مي
هاي جذب سرمايه بخش  اولويت

خصوصي بايد در اين زمينه باشدمن 
زنم تا متوجه شويد براي  مثالي مي

قرارداد آمونياك شيراز يك سال و نيم 
است قرارداد بسته شده اما به دليل 
مشكل فاينانس قرارداد هنوز اجرايي 

 50تا  40مبلغ نيز حدود . نشده است
حاال جالب . است ميليون دالر

 18اينجاست كه بدانيد همين پروژه 
  .خواهد ماه بيشتر زمان براي اجرا نمي

جالب توجه اينكه محمد حسن پيوندي 
مدير برنامه ريزي و توسعه شركت ملي 
صنايع پتروشيمي در مصاحبه با شبكه 

مرداد  8( اطالع رساني نفت و انرژي 
سهم « :اعالم كرده است )  87

شيمي در صادرات محصوالت پترو
درصد و   40محصوالت غير نفتي   

ارزش صادرات محصوالت پتروشيمي  
و همچنين   »سه ميليارد دالرميباشد 

نژاد سليم  معاون وزير نفت در امور 
 16(پتروشيمي در مصاحبه مطبوعاتي  

در پاسخ  به سوالي )، اعتماد 87آذر 
كه  در مورد بدهي خارجي شركت 

ميزان  بدهي « : ملي صنايع پتروشيمي
ميليارد دالر   10خارجي اين شركت را  

  »!! اعالم كرده  است 
بدين ترتيب بيش از نيمي از صادرات  

برابر ارزش صادراتي  3غير نفتي ايران 
خود بدهي براي كشور ببار آورده  

  "!!است 
 ش ميرسايت عصر ايران گزا واما  

كند كه در هنگام تقديم اليحه بودجه 
حمدي نژاد به مجلس ،وي توسط ا 89

 89به جاي لوح فشرده بودجه سال 
؟  يك عدد سي دي خام تحويل !سهوا 

  !علي الريجاني رييس مجلس هشتم داد
به زعم  اين اتفاق سمبيلك در واقع 

مصداق تحويل چاههاي خالي نگارنده 
از نفت توسط دولت كودتا و نظام 

ي و نسلهاي لواليت فقيه به نسل فع
كه تمامي بنيه اقتصاد  ه اي استدينآ

كشورشان وابسته به نفتي است كه دارد 
  .كشد ته مي

زنهار به كساني كه از جنبش اخير ملت 
ايران وحشت دارند و با قلم و قدم وبر 

با رفتن اين نظام  "آوردن  فرياد 
سعي  "ايران از فغانستان بدتر مي شود

در توقف و يا  تاخير انداختن آن و 
واليت فقيه  حفظ نظام بي كفايت

، كه سوراخ دعا را گم نكنيد چرا دارند
كه  ماهيت اين نظام و سياستهاي 
موازنه مثبت و خانمانسوز نظام واليت 
فقيه  است كه بر اساس وابسته كردن 
هر چه بيشتر اقتصاد ايران به نفت  و نيز 
ضربه به توليدات داخلي و بهم زدن 
تعادل صاردات به نفع واردات و دامن 

  ،در كشور اريه سيل بي كزدن ب
به  تا خواسته  واضح ترين عالمت را

نيروي محركه كه نسل جوان كشور 
اين نسل و نسلهاي باشد ميدهد كه 

آينده با ادامه حيات اين نظام واليت 
ينده است و اگر به آبي فقيه است كه 

جنبش درنيايد و اراده حيات خود را 
ابراز نكند و مايه اصلي اين بي 

را يعني قدرت منحط نظام يندگي آ
واليت فقيه را از سر راه چشم انداز 

ينده اش بر ندارد، نه از تاك نشان آ
خواهد ماند نه از تاك نشان و ايراني 
اسير فقر و ابستگي شايسته و در خور 

خواهد زيست براي ايراني با تمدن ن
  . بود
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  ضرروت بديل
  

ايران مي شود و هدف هر حركت را 
ب با اين فراخنا، معين اين اصل، متناس

مي كند و روش را نيز هدف مشخص 
  . مي گرداند

وقتي هدف، واليت فقيه را تابع       
كردن است و ميدان » قانون اساسي «

عمل، محدوده رژيم است، روش 
پيشنهادي نمي تواند جز اين باشد كه 
مردم در همان مسير به حركت درآئيد 
كه رژيم معين مي كند و در همان 

گرد آئيد كه باز رژيم معين مي  محل
نتيجه اين روش پيشنهادي، يك . كند

  :پيروزي و دو شكست مي شود
 50رژيم شكست خورد زيرا بيشتر از  ●

هزار تن را نتوانست در ميدان آزادي 
بنا بر يك ارزيابي دقيق، بسا . گرد آورد

هزار تن  150تا  100رژيم مي توانست 
ا را در ميدان آزادي گرد آورد ام

چون نمي خواست در ميدان شعاري 
بر ضد رژيم داده شود، ميدان را 
محصور كرد و جز به گروههائي كه 
مطمئن بود طرفدار هستند، اجازه 

با وجود اين، در ميدان . ورود نداد
آزادي، كم شماري بر ضد رژيم و 

آنها هم . احمدي نژاد شعار نيز دادند
كه رفته بودند تا مخالفت خويش را با 

م ابراز كنند، ميدان را ترك رژي
ورشكست رژيم كامل شد وقتي . كردند

بهمن را روز جنگ با مردم  22روز 
كرد و ميدان آزادي شهادت داد كه 
. رژيم در ايران بي كس است

مطبوعات معتبر جهان نيز، اين روز را 
روز جنگ دولت  با ملت ارزيابي 

اگر بعد از چند سال، تازه وزير . كردند
يكا متوجه شده است كه خارجه امر

رژيم ايران درحال تبديل شدن به يك 
واقعيتي كه  - ديكتاتوري نظامي است، 

از اواخر حكومت خاتمي بطور مرتب 
اظهار مي شود و موضوع تحليل است 

نظر او حاصل مشاهده انزواي رژيم  - 
در سطح جامعه ملي و تقابل سپاه و 
ديگر ارگانهاي سركوب رژيم با مردم 

 80ر شكل اشغال شهر با نيروي ايران، د
بهمن  22هزار نفري،  در روز  100تا 
  . بود
تمايلهائي كه هدف را » رهبران« ●

و » ولي فقيه«پاي بند قانون  كردن 
ميدان عمل را محدوده رژيم مي 

بنا بر . دانند، نيز شكست خوردند
برآورد بازهم دقيق، شمار كساني كه به 

خانه مخالفت بيرون آمده بودند و به 
هاي خود بازنگشتند، بيشتر از كساني 
بوده اند كه رژيم توانسته بود گرد 

ساختار «اين جمعيت شعارهاي . آورد
جمعيتي بيرون . نيز داده اند» شكن

آمده اند و به خانه هاي خود بازگشته 
اند و جمعيت بسيار بزرگتر نيز بيرون 

بدين قرار، در اين روز، . نيامده اند
تهديد مي كند،  خطري كه جنبش را

مردم ايران حاضر نيستند : آشكار شد
فشار «يعني وسيله . وجه المصالحه شوند

اين . بگردند» از پائين و معامله در باال
  . مردم تغيير مي خواهند

در پاسخ به انتقادهاي فراوان به       
كساني كه روش پيشنهادي گردهمايي 
مردم در مسيري كه رژيم تعيين كرده 

ائه داده بودند، آنها دليل بود را ار
انتقاد انتقاد كننده ها را اين دانسته اند 

عبور از «كه قصد انتقاد كنندگان 
اما هرگاه بجاي . است» موسوي

پرداختن به موقعيت شخص موسوي و 

، به جنبش و ادامه ... شخص كروبي و 
آن تا پيروزي پرداخته شود، مشاهده 
خواهد شد كه زمان زمان پيشي 

ز يكديگر و عبور كردن از اين گرفتن ا
و آن نيست، زمان زمان آنست كه حق 

مردم : دار صاحب حق خود شود
هيچ انسان . واليت خويش را باز يابند

آزاده نمي خواهد از ديگري عبور 
هر انسان آزاده اي مي داند كه . كند

در كنار يكديگر بودن، برخورداري از 
استقالل و آزادي است و اين 

ا بخاطر سقوط در رقابت برخورداري ر
  .بر سر قدرت از دست نمي دهد

پيروزي بزرگ از آن ملت شد زيرا  ●
توانست ماهيت رژيم مافياهاي نظامي 

مالي و تمامي قواي سركوبش را در  –
بهمن، در برابر ديد جهانيان  22روز 

در اين روز، از روحانيان .  قرار دهد
تقابل تقابل قواي . نيز خبري نبود

چنانكه ترديدي . مردم بودسركوب و 
براي كسي در جهان باقي نماند كه 
دين و روحانيت ديگر حتي نقش 

مردم . پوشش را نيز بازي نمي كند
مالي را  –ايران رژيم مافياهاي نظامي 

عريان كردند و در معرض ديد جهانيان 
در همان حال، توانستند   .قرار دادند

اراده قاطع خود را به تغيير اظهار 
رفتار جامعه مي گويد كه او  .كنند

دارد آنچه را ممكن تصور مي كرد 
از .  نا ممكن مي يايد) اصالح رژيم (

به واليت فقيه و آري به «اين پس، نه 
، در دستور كار  »واليت جمهور مردم
  .مردم قرار مي گيرد

در پاسخ به پرسش اول، نقاط  – 2
رژيم نمي . ضعف جنبش نمايانده شدند

شديد فشار و ايجاد ترس تواند از راه ت
زيرا . و وحشت، پيروزي بدست آورد

خود نيروي محركه ضد خويش را مي 
اما هرگاه جنبش ميدان عمل را . سازد

فراخناي بيرون از رژيم و درون ايران 
نكند و زمينه را براي بديلي توانا به 
استقرار واليت جمهور مردم بوجود 
نياورد، آن وقت، بخاطر انفعال مردم، 

كثرت . اي مدتي،  فرو مي خوابدبر
گرائي از قوت هاي جنبش است اما 
بشرط آنكه گرايشها بر سر هدف روشني 

گوناگوني هدفها از . متحد بگردند
بكار . ضعف هاي بزرگ جنبش است

بردن دستĤورد بحث آزاد كلن، مي 
زيرا . تواند ضعف را به قوت برگرداند

كثرت گرائي را با اتحاد بر سر اصولي 
دف مي شوند، همراه مي كند و كه ه

شركت عموم مردم كشور را در جنبش 
  . ممكن مي سازد

از ضعفهاي جنبش يكي اينست كه      
هنوز، جامعه ملي در تمامت خود، در 

مبارزه با ترسها . آن شركت نجسته است
و ترديد ها و ابهامها ضرور است تا كه 
استقالل و آزادي جامعه ملي و حقوق 

قالل و آزادي انسان و همگانيش و است
حقوق او هدف مشترك همگان بگردند 
و جنبش همگاني بشود و پيروزيش 

  . تضمين  بگردد
و باز، از ضعفهاي جنبش يكي اينست      

. كه هنوز بطور كامل ابتكار عمل نيست
به اندازه نگران كننده اي، عكس 

چرا كه شعارها بيشتر بر . العمل است
يا ضد رژيم و كمتر براي هدف 

  . هدفهاي مطلوب جنبش هستند
و باالخره، جنبش نه بطور كامل      

خودجوش است و نه بطور كامل 
سازمان يافته به ترتيبي است كه 
. رهبري قيم مĤبي آن را رهبري كند

قوت آن به اينست كه خودجوش 
بماند و خود به خويشتن سازمان بدهد 
و از اهل انديشه پيشنهاد دهندگان 

بدين ترتيب كه پس از . داشته باشد
تعيين هدف يا هدفها و فراخناي عمل 
و روش، در بسط دادن هدف يا هدفها 
و در تصحيح روش و در ايجاد بديل، 
اهل تجربه و انديشه به مردم پيشنهاد ها 
كنند و به يمن جريان آزاد انديشه ها، 
هدف و راه و روش و بديل بر مردم، 

ديل هرگاه ب. بدون ابهام، معلوم بگردند
واقعيت بجويد، كار سخنگوئي جنبش و 
  .ارائه پيشنهادها سامان در خور مي يابد

بهمن را همگان  22هرگاه درس   -  3
آويزه گوش كرده باشند و عزم بر 
ادامه جنبش تا پيروزي، جزم شده 

اگر هم . باشد، جنبش ادامه مي يابد
اين درس را نگرفته باشند، جنبش 

ه هاي ممكن است در روزها و هفت
آينده، بخاطر ضعفهايي كه بر شمردم، 
انگيزه ادامه را  بدين لحاظ كه آنچه را 
ممكن مي پنداشت و ديد ممكن نيست، 

اما درجا، انگيزه .  از دست بدهد
ديگري را كه نا ممكن گمان مي برد، 
ممكن مي يابد و نيز، بدين خاطر كه 
رژيم نيروي محركه ضد خود را از راه 

ه در عرصه هاي بيكار كردن جامع
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
فرهنگي، پديد مي آورد و بزرگ مي 
كند، جنبش كارمايه اي افزون تر مي 
يابد و با قوتي به تمام تر، ايران را فرا 

با توجه به تقابل رژيم . مي گيرد
مالي با مردم ايران  –مافياهاي نظامي 

كه يك تقابل نظامي است، رژيم بيش 
از . رگ نزديك شده استاز پيش به م

اين رو، خسران بسيار كمتر مي شود 
هرگاه مردم ايران راه حل را در 
هرچه گسترده تر كردن جنبش و زود 
هنگام و كم خطر كردن مرگ رژيم، 
بدانند و جنبش را همه روزه و تا ممكن 

  . است گسترده كنند
از پيش از جنبش تا امروز، همواره   -  4

هدف و روش  در باره جنبش همگاني و
آن اگر بخواهد تا پيروزي ادامه يابد، 

بحث آزاد، پاسخ . گفته و نوشته ام
شركت كنندگان در بحث آزاد به اين 

تفصيل اين بحث، بشكل . پرسش است
افزون بر حاصل . فيلم انتشار يافته است

بحث، يعني موضوع هائي كه بر 
سرشان توافق پديد آمد و روشهايي 

شدند، در  كه موضوع بحث و توافق
پاسخ به اين پرسشها نيز راه كاري را 
. پيشنهاد مي كنم كه در خور مي يابم

خاطر نشان مي كنم كه براي پايان 
دادن به گمانه زني هاي عقيم و توجيه 
هاي كدورت و كسالت آور، شركت 
. در بحثهاي آزاد، بهترين روش است

براي رفع ابهام ها و شفاف كردن 
ان برداشتن شفاف كردني ها و از مي

موانع همسوئي و بسا همكاري 
گرايشهاي سياسي و عبور از منطق 
تضاد و دشمني به روش توحيد و 
دوستي، به بحث آزاد  مي بايد روي 

  و. آورد
طرح پيشنهادي براي همكاري و   -  ۵

اتحاد عمل سازمان ها و گرايشهاي 
سياسي كه مي توانند با يكديگر اتحاد 

از . استكنند، پاسخ به اين پرسش 
آنجا كه اتحاد نياز به حداكثر شفافيت 
دارد، هم اصل راهنما و هدف يا هدفها 
و هم محل عمل و هم روش و هم بسط 
دادن اصل راهنما و هدفها  ضرور 

به ترتيبي كه برنامه اي بدست . هستند
آيد كه اجرايش تحقق اصل راهنما و 

  .هدفها را ميسر مي كند
نوبتي ديگر  در باره اين پرسشها، در     

  .باز خواهم گفت و خواهم نوشت
  
  

  تكرار گذشته يا تغيير؟
  

  . و بی قيد و شرط عزيزانشان تجمع کردند
، به گزارش ھرانا،  ٨٨اسفند   ٣در ◄ 

مجيد اسدی فعال دانشجوی دانشگاه 
عالمه که  توسط نيروھای امنيتی سال 

 ١۵گذشته بازداشت و از سوی شعبه 
قاضی صلواتی به دادگاه انقالببه رياست 

اتھام اقدام عليه امنيت ملی از طريق 
برپايی تجمعات محاکمه شده بود به تحمل 

 .سال زندان محکوم شد ۴
، به گزارش تا آزادی ٨٨اسفند  ۴در ◄ 

زندانيان سبز، قاضی پرونده عبدهللا 
تومان  ٨٠٠مومنی برای آزادی وی 

ھمسر وی در  . وثيقه صادر کرده است
سنگين وثيقه مومنی واکنش به ميزان 

اعالم کرده است که توان پرداخت چنين 
عبدهللا مومنی که شغل  وثيقه ای را ندارند

معلمی داشته و در اين مدت شغل خود را 
از دست داده ھيچ گونه منبع درآمدی 

 .نداشته و مستاجر است
، به گزارش  خبرگزاری ٨٨اسفند  ۴در◄

ھرانا، سينا گلچين از بازداشت شدگان 
عاشورا از سوی دادگاه انقالب به روز 
 .سال حبس تعزيری محکوم شد ٨تحمل 

، به گزارش پايگاه  ٨٨اسفند   ۴در ◄ 
نفر از پرسنل  ١۵٠خبری سفير، حدود 

شھرداری اروند کنار در استان خوزستان 
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 

  .مزايای خود دست به اعتصاب زدند
  ، به گزارش ٨٨اسفند   ۴در ◄ 

سازمان ضد اعدام کردستان،  در پی 
پذيرفته شدن درخواست اعاده دادرسی 
عدنان حسن پور از سوی ديوان عالی 
کشور، حکم اعدام اين روزنامه نگار  به 

 .سال حبس تقليل يافت ٣١
  
برغم مشاھده حاصل ترور *

اخالقی و برغم حکم محکوميت 
  :دادگاه، ترور ادامه دارد

  
ی که در کشور ايو بونه، يک فرانسو◄ 

خود نيز اعتباری تحصيل نکرده است، 
واواک در خدمت آيت «کتابی را با عنوان 

نويسنده اين . انتشار داده است» هللا ھا
از . کتاب او نيست، گروه رجوی است

کسانی که ھدف از نوشتن کتاب، از جمله 
بدنام کردن آنھا بوده است، آقايان دکتر 

به  احسان نراقی و جھانيگر شادانلو
دادگاه تشکيل . دادگاه شکايت کرده اند

شده و پس از شنيدن شکايات شاکيان و 
شاھدان ايو بنه، يعنی اعضای گروه 

 ١١رجوی، حکم محکوميت ايو بنه را در 
  . ، صادر کرده است٢٠١٠فوريه 

ھرگاه قرار بر اين بود که اين گروه       
از يک عمر ترور اخالقی درس بگيرد، 

ادگاه فرصتی بود برای محکوم شدن در د
رھا کردن اين روش و آزاد کردن خود از 
. خشونتی تا اين اندازه کور و ضد اخالقی

اما زورپرست کجا و درس عبرت گرفتن 
کجا؟ فکر و روش زورپرستان يکی 

زورپرست شکست مسلم را ھم : ھستند
پيروزی می خواند و اين کار را با دروغ و 

نجام می جعل قول و وارنه کردن واقعيت ا
  :دھد
در حکم دادگاه در مورد دکتر نراقی ● 

  :آمده است
دادگاه آقای ايو بونه را بخاطر بدنام «    

کردن آقای احسان نراقی، با انتشار کتابی 
در باره دواير سری ايران، محکوم می 

افزون بر اين، دستور می دھد . کند
به ھزينه ناشر و ايو بنه تا (اطالعيه زير 

رو و در سه نشريه به يو ٣٠٠٠مبلغ 
  :انتشار يابد) انتخاب دکتر نراقی

، ٢٠١٠فوريه  ١١بنا بر حکم «      
 –جنحه  ١٧شعبه (دادگاه عمومی پاريس 

، کريستف بارژ مسئول )شعبه مطبوعات
شرکت انتشاراتی تيمه و ايو بونه، مؤلف 
کتاب، بخاطر بدنام کردن احسان نراقی از 

برخی از  راه افترا، در منظر ھمگان، در
واواک در خدمت آيت هللا «قسمتھای کتاب 

، محکوم ٢٠٠٩، منتشره در آوريل »ھا
  ».شده اند

در حکم دادگاه در باره جھانگير ● 
  :شادانلو آمده است

حتی اگر اين رفتارھا که مربوط به «    
جھانگير شادانلو می شوند، نادرست 
باشند، بخصوص در مورد نام انجمن 

اگر کتاب برخی  مربوطه،  و يا حتی
رفتارھای قابل محکوميت واواک را افشا 
کند، حرف ھايی که در مورد اين شاکی 

زده شده به خودی خود ، ) آقای شادانلو(
  .افترا نيستند

جھانگير شادانلو می تواند بعنوان      
شاکی در دادگاه حاضر شود اما وی  به 
دليل حکم رفع تعقيب قضايی صادره 

ر گونه تقاضای توسط  دادگاه از ھ
  .مجازات از محضر دادگاه معاف است

دادگاه به استناد ھمين موارد،      
کريستف بارژ،ايو بونه و شرکت 
انتشاراتی تيمه را در برابر جھانگير 
شادانلو به عنوان شاکی، مسئول می 

  ».داند
ايوبونه بدين خاطر که محکوم شده  ●

است و شادانالو بدين جھت که دادگاه 
ا يک دستگاه اطالعاتی معمولی واواک ر

تصور کرده است و نه يک سازمان در 
ترور و قتل و دستگيری و ( خدمت جنايت

و فساد و خيانت به کشور، و ) شکنجه 
منتسب کردن او را به واواک ھتک حيثيت 
ندانسته است، تقاضای تجديد دادرسی 

  .کرده اند
با وجود حکمی چنين شفاف، در سايت ● 

  :است گروه رجوی آمده
پاريس در رابطه ١٧راي دادگاه شعبه «    

  با شكايت احسان نراقی 
پرونده سازي و شكايت وزارت بدنام    

اطالعات آخوندھا در فرانسه عليه ايوبونه 
بخاطر افشاي مزدوران , و مقاومت ايران

و شبكه اطالعات آخوندي در دادگاه 
  .پاريس شكست خورد

كايت ش, دادگاه جنحة پاريس ١٧شعبة    
منوچھر , جھانگير شادانلو: مزدوران

شاللي و احسان نراقي را در اينباره كه در 
واواك در خدمت آيت « كتاب ايو بونه بنام 

به غلط به مزدوري براي » هللا ھا
رد كرد و , اطالعات آخوندھا متھم شده اند

مزدوري آنان براي اطالعات بدنام 
شكايت مزدوران از . آخوندھا مسجل گرديد

وي شماري از ھمدستان رژيم و س
اطالعات بدنام آن در فرانسه و يك 
سرويس فرانسوي كه در پشت پروندة 

ژوئن قرار داشت مورد حمايت  ١٧ننگين
  ».قرار گرفته بود
مبارزه با زور پرستی : انقالب اسالمی

چرا که زورپرستان . يک مبارزه است
آن روز . يک ماھيت بيشتر ندارند

آزادی خويش را  ايرانيان استقالل و
باز می يابند که ديگر زورپرستان 
صحنه گردان صحنه سياسی ايران 

از اين رو، دفاع از حقوق . نباشند
انسان، تنھا در اعتراض به تجاوزھای 
رژيم به حقوق انسانھا خالصه نمی 

اين دفاع می بايد عام باشد و از . شود
ھرکسی که در حقوقش مورد تجاوز 

ی ترور اخالقی قرار می گيرد و قربان
  .می شود، می بايد دفاع شود
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